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... Só quando se é capaz de ver as coisas diretamente, tais

como são na realidade, sem se deixar enganar nem iludir, é

que surge uma luz que permite reconhecer o caminho para o

sucesso. A este reconhecimento deve seguir-se uma atuação

resoluta e perseverante, pois só quem enfrenta seu destino

de modo decidido o realizará. (I CHING - o livro das

mutações, traduzido por Richard Wilhelm)
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SUMÁRIO

Este estudo discute o processo de implantação do contrato de gestão

na Administração Pública brasileira e particularmente, a experiência

iniciada pelo Governo do Estado de São Paulo, em 1991. O objetivo

principal do contrato de gestão é concentrar o controle governamental

sobre os resultados das entidades, o que possibilita a simplificação

gradativa das estruturas normativas e a introdução de um sistema de

sanções e recompensas. Este sistema pode viabilizar a implantação de

novas formas de avaliação de desempenho e contribuir para aumentar a

produtividade no setor público. O contrato de gestão é um instrumento

que incentiva o diálogo e a parceria e torna transparentes as intenções e

orientações entre as partes contratantes. Além disso, pode funcionar

como um instrumento de racionalização administrativa e comunicação

interna para a própria instituição. A existência de um planejamento

prévio é uma das pré-condições necessárias ao processo de implantação

do contrato de gestão. As metas e objetivos devem ser especificadas de

forma precisa, clara e sem ambigüidade, e refletir as condições e

capacidades reais da entidade. Alguns problemas podem ser evitados, se

for previsto um estágio inicial de preparação dos técnicos responsáveis

pela implantação e acompanhamento dos contratos, nos conceitos e

instrumentos indispensáveis ao processo. É fundamental que seja

previsto também, um período de negociação do apoio dos principais

decisores e formadores de opinião, e de conscientização e preparação do

corpo funcional das entidades.
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ABSTRACT

This study discusses the contract management implementing

process in Brazilian Public Administration and particularly, the

experience of the State of São Paulo, that began in 1991. The main

objective of contract management is to concentrate the governmental

control on the organizations' outcomes, with the gradual simplification of

the control structures and the implementation of a sanction and reward

system. This system can make possible the adoption of new performance

evaluation forms and can contribute to improve the Public Sector

productivity. The contract management is an instrument which

promotes the dialogue and partnership, facilitating the transparency on

intentions and orientations between partners. In addition to, it operates

as an instrument of administrative rationalization and internai

communication for the institution. A previous planning system is one of

the preconditions to the success of contract management implementing

process. The goals and objectives must be specified clearly and without

ambiguity, and must reflect the organization reality. Some problems

will be avoided with a previous training stage, to teach the required

skills and concepts, to the technicians that are in charge of the contracfs

follow up and implementation. The agreement of key decision makers

and leaders about the contract management is essential too. Finally, the

work force has to be prepared and conscious about the whole process.
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INTRODUÇÃO

O objetivo da presente dissertação é discutir a aplicação do contrato

de gestão na administração pública de uma maneira geral e ao mesmo

tempo, analisar a experiência iniciada em 1991 pelo governo de São

Paulo, a partir do referencial teórico desenvolvido nos primeiros

capítulos.

No primeiro capítulo, procuramos fornecer uma visão ampla do

contrato de gestão, identificando sua origem, o conteúdo e formato

padrão dos contratos, as pré-condições necessárias ao processo de

contratação, a experiência brasileira e finalmente, a tentativa de

implantação do contrato de gestão na administração direta.

No segundo capítulo, procuramos descrever alguns aspectos da

técnica de planejamento estratégico mais relacionados ao nosso objeto de

estudo. Um dos requisitos indispensáveis ao processo de contratação é a

existência de um planejamento estratégico prévio, orientador das metas

e objetivos que são estabelecidas no contrato.

O terceiro capítulo trata do controle na administração pública e

particularmente, sobre o controle na administração indireta. Esse capítulo

discute as modalidades de controle existentes sobre as empresas estatais,

com o objetivo de diferenciar o controle exercido através do contrato de

gestão das outras formas tradicionalmente encontradas nas empresas

estatais.

O quarto capítulo trata da avaliação de desempenho no setor

público, através da apresentação dos principais elementos, conceitos,

processo de avaliação, formas de mensuração e finalmente, sobre a

construção de indicadores no setor público.

Os dois últimos capítulos contém a apresentação e a análise da

experiência de implantação do contrato de gestão, iniciada pelo Governo

do Estado de São Paulo, em 1991.
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Nosso objetivo inicial era analisar a situação de crise da rede

pública hospitalar em Santa Catarina, e os modelos e instrumentos de

gestão hospitalar discutidos e implantados no Brasil, atualmente. Um

desses instrumentos era exatamente, o contrato de gestão. As

dificuldades intransponíveis de obtenção de informação, primeiro em

Santa Catarina e depois, na rede hospitalar pública, impediram a

realização do estudo de caso inicialmente previsto.

Durante a realização da pesquisa, outra possibilidade de estudo

surgiu, dentro da mesma temática que pretendíamos analisar

inicialmente. O contrato de gestão é um dos instrumentos de gestão

utilizados na rede hospitalar pública brasileira, com o objetivo de

alcançar uma melhoria dos padrões de produtividade e eficiência dos

serviços.

A temática da presente dissertação faz parte da perspectiva de

análise e proposta de mudança para a gestão pública conhecida como

perspectiva da governabilidade. A opção por esse foco de análise advém

de uma nova visão sobre a relação entre estado e sociedade.

A concepção marxista de estado como instrumento da classe

dominante tem sido bastante questionada ultimamente. Segundo essa

visão, o estado é um instrumento essencial de dominação de classes na

sociedade capitalista. A burguesia, como detentora dos meios de

produção, estende seu controle sobre o trabalho, ao estado e a outras

instituições. Essa visão se aproxima da concepção cepalina de estado

desenvolvimentista, segundo a qual o estado é o lugar de concentração de

poder, de racionalidade, com capacidade suficiente para garantir a

continuidade do crescimento econômico e a promoção do bem-estar

social.

O estado passa a ser visto atualmente, como algo mais próximo da

sociedade e conseqüentemente, mais vulnerável aos seus conflitos.

Segundo essa nova visão, é a sociedade que voluntariamente se submete

ao controle do estado, dispondo portanto, de instrumentos para

reformular as bases contratuais de sua organização institucional.
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Estudos recentes chamam a atenção para a existência, atualmente,

de uma pressão maior da sociedade sobre o estado, através de suas

entidades representativas, por mais participação nas decisões de governo

e na formulação de políticas. A sociedade passa a exigir também,

respostas mais rápidas das instituições governamentais.

Ao mesmo tempo em que cresce o nível de pressão da sociedade

sobre o estado, a capacidade de ação e de adaptação dos governos a essa

nova situação decresce cada vez mais. Cria-se então uma situação de

crise de governabilidade.

Para evitar a dissolução quase total do estado, propõe-se uma

terapia que contém duas variantes: a primeira, procura reduzir as cargas

estatais, a segunda, aumentar sua capacidade de desempenho e direção,

através do aumento da arrecadação fiscal e da melhoria da sua

capacidade de regulamentação do governo.

Entre as estratégias utilizadas para reduzir as expectativas sociais

sobre o estado, encontra-se a proposta de desviar algumas destas

expectativas para o mercado, através da desestatização dos serviços

públicos e sua transferência para instituições privadas.

A desregulamentação e as novas formas de regulação surgem com

grande força, nos países desenvolvidos, a partir do final da década de 70,

como medida de defesa da concorrência. De certo modo, essa tendência

corresponde a uma contra-ofensiva liberal à tradicional crítica às

imperfeições do mercado, que deu origem à ampliação da participação do

estado na economia. São as imperfeições do estado que passam a ser

apontadas agora, ao mesmo tempo em que são criadas novas formas de

alocação de recursos e produção de serviços públicos, que se aproximam

cada vez mais da livre concorrência.

No universo das empresas estatais, as novas regulações se tornam

necessárias, tanto para viabilizar o programa de privatização, como para

atender à demanda freqüente nesse setor, por maior autonomia e
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flexibilização na gestão. O contrato de gestão corresponde a uma dessas

novas formas de regulações.
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CAPITULO I

CONTRATO DE GESTÃO

1.1. Origem

As primeiras experiências em contrato de gestão surgiram na

França, inaugurando uma nova forma de regulamentação das relações

entre as empresas estatais e o governo central.

Em abril de 1967, foi produzido o Relatório Nora, por um Grupo de

Trabalho do Comitê Interministerial de Empresas Estatais, criado com o

objetivo de melhorar o desempenho das empresas estatais francesas .

Esse relatório defendia a necessidade de "destinar uma função

reforçada, mas renovada de eficiência e de coerência" às empresas

estatais, através do planejamento central. E ainda, que as empresas

nacionais fossem utilizadas como "instrumentos privilegiados da

realização do planejamento, sobre a base de um mercado correto (...) ".

Para que isso fosse possível, o Estado deveria impor às empresas públicas

um comportamento que garantisse a realização do Plano, satisfazendo as

regras do jogo de um mercado "perfeito" (Dutra, 1991, p.134).

Em 1973, todos os contratos foram interrompidos, em decorrência

da crise. O sistema contratual só voltou a funcionar a partir de 1977,

através de uma resolução do Conselho de Ministros, criando o Comitê

Interministerial de Orientação das Empresas Públicas (Saravia, 1992,

p.95).

No período compreendido entre 1981 e 1985, o governo francês

assinou treze novos contratos e renovou três, estabelecidos em anos

anteriores. A partir de 1982, os contratos passaram a ser regulados

pela Lei Nacional de Planificação, com a denominação de contratos de

plano (Saravia, 1992, p.95).
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Além da França, outros países têm adotado a prática da

contratação. Entre eles podem ser citados: a Itália, com os acordos de

programa, a Espanha, a índia, a Bolívia e alguns países africanos.

1.2 Conteúdo e forma do contrato

O contrato de gestão não possui um formato acabado nem uma

fórmula pré-estabelecida. O formato e o grau de complexidade do

contrato variam em função das necessidades de cada caso específico. Em

todos os contratos são encontrados entretanto, os componentes abaixo

identificados (Silva, s.d.):

. Carta de missão: corresponde ao posicionamento estratégico da

organização ou seja, aquilo que orienta sua ação;

. Contrato:^nde são estabelecidos os compromissos entre as partes,

as metas e os meios para atingi-las, o sistema de incentivos

e sanções, os prazos para atingimento das metas e a periodici

dade e as formas de revisão do contrato;

. Sistema de acompanhamento: é o painel de bordo do contrato.

Através de um conjunto de indicadores previamente definidos é

possível avaliar Os resultados das ações da entidade.

A carta de missão é um documento político, solene, assinado pelo

executivo, onde é definida a missão da instituição e a estratégia global

que deverá orientar as ações da entidade. É o elo de ligação entre o

planejamento estratégico da entidade e o programa de governo.

Os compromissos entre as partes são estabelecidos no documento

que corresponde ao contrato de gestão propriamente dito. No que diz

respeito à organização, os compromissos estão relacionados a metas de

resultado, tanto quanto possível quantificáveis, e utilização de meios. 0

governo assume o compromisso de tornar disponíveis os recursos

financeiros necessários, estabelecidos no contrato. Também fazem parte
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do contrato, o sistema de incentivos e sanções, seu período de validade e

as condições de renegociação e renovação do mesmo.

Através do contrato de gestão a empresa poderá definir, de forma

precisa, sua área de atuação, serviços ou atividades principais, e vincular

seu desempenho ao cumprimento da contrapartida do governo. Isso

deverá promover uma maior continuidade administrativa e

conseqüentemente, o fortalecimento da empresa.

No âmbito das empresas estatais, o governo deve realizar dois

tipos de acompanhamento. O primeiro, referente ao contrato de gestão de

cada empresa, o segundo, de avaliação global da ação do conjunto das

empresas públicas.

No primeiro tipo, os dados críticos de cada contrato são analisados

periodicamente. O chamado painel de bordo deve permitir que a

situação de cada empresa seja avaliada em relação ao cumprimento das

metas estabelecidas. '~A qualidade dessa avaliação irá depender das

informações produzidas pelo sistema de acompanhamento.] Mecanismos

que possibilitem detectar resultados forjados são desejáveis.

O segundo tipo de acompanhamento visa avaliar a eficácia da

política governamental referente à uma determinada área,

implementada através das empresas. Essa avaliação, de caráter mais

abrangente, apesar de ser de responsabilidade do órgão de coordenação

geral, deve contar com a contribuição de todas os interessados. A

qualidade dos futuros contratos poderá ser melhorada a partir dos

resultados dessa avaliação.

Poderão fazer parte do contrato de gestão, dependendo do tipo de

entidade, o acordo relativo a custos e preços, prazos para efetivação de

despesas e receitas, definição de financiamentos e critérios variáveis de

remuneração complementar do pessoal (Farias Neto, 1994, p.143).

Um ponto importante e que normalmente deve conter certo grau

de dificuldade, é a construção de indicadores de eficiência de gestão,
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principalmente no caso das instituições prestadoras de serviços. Esse

ponto será tratado detidamente, no quarto capítulo.

1.3 Pré-condicões necessárias ao processo de contratação

O contrato de gestão é um instrumento que incentiva o diálogo e a

parceria e torna transparentes as intenções e orientações entre as partes

contratantes. Além disso, ele se constitui num instrumento de

racionalização administrativa e comunicação interna, para a empresa.

É indispensável que exista, entre as partes contratantes,

disponibilidade e abertura para negociar e fixar compromissos. O

compromisso do governo é assegurar que os recursos necessários à

gestão da empresa sejam fornecidos e que a/rigidez da estrutura

normativa seja relaxada. Em contrapartida, a entidade se compromete a

seguir determinadas diretrizes gerais e a manter certas pautas de

comportamento em suas relações com o governo central. 0

acompanhamento do cumprimento das obrigações contraídas e a

aplicação das devidas sanções cabem aos organismos de planejamento e

orçamento, ou àqueles que intervém na negociação.

Outro requisito importante é a criação de novas formas de

acompanhamento, controle e avaliação de desempenho da entidade, pelo

governo central. Uma avaliação prévia do contratado é indispensável, a

fim de evitar que as ineficiências anteriores sejam mantidas pelo

contrato.

O contrato de gestão pressupõe a existência de um planejamento

prévio, tanto por parte da entidade como do governo central. A

integração entre as duas instâncias de planejamento só pode se realizar

a partir da atuação de verdadeiras unidades de planejamento.

Sánchez e Sirlin (1992) propõem a seguinte composição para uma

unidade de planejamento central:
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. um grupo de técnicos responsáveis pela integração entre o projeto

político do governo e a unidade de planejamento;

. um grupo composto pelos representantes dos principais organismos

públicos: Secretarias de Estado, empresas públicas, etc. Esse grupo deve

ser responsável pela integração entre o Plano do Governo e os órgãos

setoriais;

. um grupo de técnicos "generalistas" responsável pelo desenvolvimento

de estratégias globais para cada um dos projetos particulares (setoriais

ou intersetoriais).

Fazem parte das atribuições do organismo de planejamento acima

referido, o desenvolvimento de estudos sobre a viabilidade de

estratégias alternativas de longo prazo e o fornecimento das informações

necessárias aos vários projetos sob a iniciativa dos órgãos setoriais

(Sánchez e Sirlin, 1992). ,
?! '

Além disso, cabe também ao órgão de planejamento: 1) realizar o

acompanhamento dos projetos incluídos nos contratos, para ajustar as

estratégias de longo prazo com as de curto prazo; 2) participar no

estabelecimento de metas precisas, a partir dos objetivos gerais, e na

alocação dos recursos disponíveis para cada órgão (Sánchez e Sirlin, '

1992, p. 65).

Um organismo central de planejamento com as características

acima apontadas, pode facilitar a obtenção de uma maior vinculação e

compatibilidade entre o planejamento das entidades e o planejamento

governamental.

É importante também, que os resultados esperados sejam

compatíveis com as condições e capacidades reais da entidade. As metas

e objetivos devem ser especificadas de forma precisa, clara e sem

ambigüidade. "As metas devem ser detalhadas em diferentes níveis de

agregação e de responsabilidade, de forma a se acompanhar a evolução
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ao longo do tempo e em todos os níveis de atividade" (Teixeira, Hélio;

Farias Neto, 1994, p. 140).

É comum se afirmar que o setor público possui metas mais

complexas, múltiplas, contraditórias entre si, vagas e mais difíceis de

medir do que o setor privado. Os poucos estudos existentes sobre esse

ponto não confirmam essa afirmação. Segundo os resultados encontrados

por um estudo realizado por Lan e Rainey (1992), em média, lexiste maior

clareza nas metas do setor público do que nas do setor privado, embora a

diferença entre os índices encontrados não seja significativa. \ Quanto à

facilidade de mensuração, o setor público apresenta um índice mais baixo

do que o setor privadoriTnas também nesse caso, a diferença é pequena.

O grau de dificuldade na mensuração das metas parece estar muito

mais associado à natureza da atividade da organização. As empresas

estatais se adaptam muito mais facilmente às exigências decorrentes dos

contratos de gestão do que as unidades da administração direta,

autarquias e fundações. Voltaremos a esse ponto no capítulo referente à

experiência do Governo do Estado de São Paulo.

1.4 O contrato de gestão na Administração Indireta

A experiência brasileira com o contrato de gestão é recente. A

primeira proposta foi feita pela Rede Ferroviária Federal, em 1983. No

período compreendido entre 1983 e 1990 algumas propostas de

contratação surgiram mas nenhuma chegou a ser implementada.

Em 1991, o governo federal adotou o contrato de gestão como um

dos instrumentos para promover a modernização das empresas estatais,

no Programa de Gestão das Empresas Estatais (PGE), instituído através

do decreto n° 137, de 27 de maio de 1991. Esse decreto estabelece no

artigo 8o que "as empresas estatais poderão submeter ao Comitê de

Controle das Empresas Estatais (CCE) propostas de contratos individuais

de gestão, no âmbito do PGE, objetivando o aumento de sua eficiência e

competitividade."



19

0 artigo 8o do decreto 137 estipula os compromissos que devem

ser assumidos pelas empresas nos contratos de gestão:

1 - objetivos; II - metas; III - indicadores de produtividade; IV - prazos para a

consecução das metas estabelecidas e para a vigência do contrato; V - crité

rios de avaliação de desempenho; VI - condições para a revisão, renovação,

suspensão e rescisão: e MI - penalidades aos administradores que descum-

prirem as resoluções do CCE ou as cláusulas contratuais.

Segundo Arruda e Mandelli (1991), a adoção do contrato de gestão

pelo governo brasileiro, visava inicialmente:

- garantir uma maior transparência nas exigências de caráter social e

de política pública do governo sobre as entidades indiretas;

- identificar e caracterizar as principais metas de desempenho e produtivi

dade das entidades, sobre as quais deveriam se concentrar o controle go

vernamental, conferindo-lhes assim uma maior autonomia de gestão;

- estipular uma compensação financeira pela prestação de serviços não

empresariais visando manter o equilíbrio econômico-financeiro da entida

de.

A intenção do governo era portanto, concentrar o controle sobre

os resultados das empresas e ao mesmo tempo, conceder a estas, maior

autonomia de gestão. Observa-se também, a partir desse momento, uma

preocupação maior do governo com o.equilíbrio econômico-financeiro das

empresas e com a necessidade de garantir a estas, uma compensação

financeira pelos serviços de natureza não empresarial^ l

A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) utilizou inicialmente um

instrumento semelhante ao contrato de gestão, o convênio de

desempenho. A negociação foi feita entre a CVRD e o Ministério da Infra-

estrutura. Posteriormente, os convênios passaram a ser estendidos às

subsidiárias e área de negócios da CVRD.

Em 1992, foi emitido um decreto pelo governo federal (10.06.92),

onde foram estabelecidas as condições para celebração de contrato

individual de gestão entre a União e a CVRD. Um outro decreto foi

emitido em 1994 dispondo sobre as condições do contrato de gestão da

Petrobrás (Decreto n° 1.050 de 27 de janeiro de 1994).
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Os dois decretos são bastante semelhantes, apesar de terem sido

emitidos em gestões diferentes. A principal diferença diz respeito à

dispensa de autorização prévia do Poder Executivo para a fixação dos

preços dos produtos da CVRD. Já no decreto referente à Petrobrás essa

dispensa não é concedida.

Os responsáveis pela execução e fiscalização dos contratos

individuais de gestão das duas empresas acima citadas são:

. Diretoria Executiva - executa o contrato individual de gestão e fiscaliza a

execução no âmbito das empresas do sistema;

. Conselho de Administração e Conselho Fiscal - zela pelo cumprimento e

pela execução do contrato;

. Ministério de Minas e Energia - pactua as metas de desempenho e

avalia, por meio de indicadores específicos, o cumprimento do contrato

individual de gestão, encaminhando os relatórios pertinentes ao exame

do Comitê de Coordenação das Empresas Estatais (CCE).

Os objetivos dos contratos individuais de gestão da Petrobrás e da

CVRD, segundo os referidos decretos são:

. eliminar fatores restritivos à flexibilidade da ação administrativa e

empresarial;

. atingir metas e resultados específicos, fixados periodicamente e aferidos

por meio de indicadores e sistemática de avaliação;

. contribuir para o cumprimento das obrigações assumidas pelas

empresas de modo a preservar a credibilidade da empresa junto aos

mercados, clientes e associados.

Do exposto acima pode ser observada a intenção de concentrar o

controle sobre os resultados das empresas, de tal forma que estas
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possam funcionar "dentro do regime jurídico próprio das empresas

privadas, conforme preceituado no art. 173, § Io, da Constituição Federal"
(Decreto n° 1.050, de 27.01.94).

Na prática, nem todos os constrangimentos jurídicos preconizados
nos decretos têm sido suspensos de imediato. A implantação de algumas

das determinações do decreto dependem de negociações de cada
empresa com os órgãos ministeriais e o Tribunal de Contas da União.

1.5 O contrato de aestão na Administração Direta

A implantação do contrato de gestão na Administração Direta
brasileira apresenta algumas limitações e dificuldades. A natureza da

atividade desenvolvida pelas instituições gera ^dificuldades

metodológicas, Que são agravadas por resistências^insütucionais e
despreparo gerencial. Poucas são as entidades que dispõem de recursos
para a elaboração de um plano de trabalho consistente, de informações

gerenciais, mensuração de custos operacionais e indicadores de
desempenho confiáveis.

O caso mais conhecido no Brasil é o da Associação das Pioneiras
Sociais, que firmou contrato com a União em 23 de outubro de 1991. A

partir desse momento, a Associação das Pioneiras Sociais (APS) foi

liberada das normas e regulamentos da administração direta, com a
manutenção apenas dos princípios de licitação e do controle do Tribunal

de Contas da União. A diretoria da APS dispõe de autonomia para
contratar pessoal, definir níveis de remuneração, bem como celebrar

contratos de prestação de serviços com quaisquer pessoas físicas ou

jurídicas. A associação pode constituir patrimônio próprio, que em caso
de extinção, deve ser incorporado ao patrimônio da União.

Esse contrato possui características que diferem da concepção usual

de contrato de gestão e tem sido visto por alguns, como um contrato
jurídico strícto sensu, onde estão previstas as regras de aplicação dos

recursos e as obrigações das partes. A APS recebe dotações

orçamentárias da União e fica obrigada a prestar contas do uso dos
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recursos ao Tribunal de Contas. Participam também do processo, o

Ministério da Saúde e a Secretaria de Administração Federal. A

renovação do contrato depende da avaliação anual da execução do Plano

F4urianual, a cargo do Ministério da Saúde. Este emite parecer ao

Tribunal de Contas, que por sua vez é responsável pelo julgamento final e

decisão sobre a renovação do contrato.

Merece destaque ainda, a experiência do Governo do Estado de São

Paulo, que firmou 88 contratos de gestão em dezembro de 1991, dos

quais, 24 com empresas públicas e o restante com órgãos da

administração direta, fundações e autarquias. Essa experiência será

analisada mais detidamente, no quinto capítulo.

Na França, tem sido feita uma experiência nesse sentido. Essa

experiência faz parte de um plano de modernização do Estado (1989-

1992), desenvolvido a partir da indagação de "como reforçar e renovar a

eficácia do Estado". Uma comissão especial, composta de altos

funcionários, parceiros econômicos e sociais, universitários e

especialistas, foi designada para refletir sobre a questão e traçar as

orientações estratégicas gerais.

A comissão escolheu como foco da análise os problemas de

organização do aparelho público, considerado como os menos estudados,

apesar da sua importância. Aí se encontram "os centros de comando e os

sistemas de ação capazes de impulsionar ou frear as mudanças

necessárias, assim como ... graves questões às quais a Comissão não se

furtou, correndo o risco de sofrer críticas, restrições ou opiniões

divergentes" (Relatório da Comissão Closets, 1992, p.4).

A rigidez da organização e ação do Estado francês é considerada

pela comissão, como uma de suas fontes de dificuldade. Não se pode

tentar mudar uma parte apenas do sistema, sem comprometer o todo.

Segundo o relatório citado acima "a prática de ajustamentos espontâneos

na periferia do Estado causa a sua explosão, e a cúpula, com seus lobbies

por setores e categorias, acaba executando revisões pontuais

desordenadas e incoerentes" (p. 9).
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O relatório aponta a distância crescente entre a administração

pública francesa , voltada cada vez mais sobre si mesma, e a sociedade.

Essa distância é acentuada em função dos progressos técnicos, do

desenvolvimento do bem-estar e do aumento da liberdade de escolha

individual, que tem gerado demandas mais complexas.

Todos esses problemas acabam provocando uma crise de

legitimidade no Estado que segundo o relatório, possui raízes antigas. A

base dessa crise é um modelo administrativo onde prevalecem:

"formalismo das normas, força do princípio hierárquico, diluição da

responsabilidade ligada à preeminência das relações impessoais,

importância do controle prévio, organização taylorista do trabalho"

(p.14).

A partir de uma análise detalhada sobre a problemática do serviço

público francês, o relatório da Comissão Closets produziu o embasamento

necessário ao programa de modernização. Esse programa gira em torno

de quatro estratégias principaisfresponsabilização, focalização no usuário,

renovação das relações de trabalho e avaliação das políticas públicas.

A estratégia de responsabilização visa dar maior autonomia às

unidades operacionais, através da redução das normas e controles

realizados a priori , reforço dos controles a posteriori, avaliação de

resultados e instituição de um sistema de sanções positivas e negativas.

O controle é feito a partir da definição prévia dos objetivos da

organização e suas unidades operacionais.

A relação entre centro e periferia é realizada de forma negociada,

através da contratação. Cada órgão da Administração Direta deve

apresentar um plano de modernização, denominado Projeto de Serviço,

contendo os objetivos a serem atingidos e as estratégias correspondentes.

A forma e o conteúdo do projeto são bem semelhantes aos do contrato de

gestão. São considerados elementos essenciais ao projeto: a participação

de todos os envolvidos, a negociação dos compromissos e uma etapa de

acompanhamento do projeto.
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O desenvolvimento do projeto de serviço, apesar de não ser

obrigatório, é considerado como pré-requisito para o estabelecimento de

um contrato com centro de responsabilidade. Os centros de

responsabilidade fazem parte da legislação administrativa francesa. São

criados através de um contrato com duração de três anos, entre o órgão e

o ministério correspondente. Com a contratação do centro de

responsabilidade, os controles relativos a pessoal e a vinculação

hierárquica são mantidos. A grande novidade diz respeito ao orçamento.

É designado ao centro de responsabilidade um enveloppe budgetaire ,

cuja utilização deverá ser justificada pelo projeto de serviço.
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CAPITULO II

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO SETOR PÚBLICO

A vasta literatura existente sobre planejamento, a diversidade de

formas de tratamento, modelos, e o grau acelerado de desenvolvimento

de novas abordagens dificultam qualquer tentativa de síntese. Em razão

disso, procuraremos enfocar os aspectos essenciais da técnica de

planejamento estratégico mais relacionados ao nosso objeto de estudo.

As várias técnicas disponíveis devem ser utilizadas de forma

cautelosa e sob medida para cada caso particular. Alguns temas

entretanto, são de caráter mais geral e dizem respeito ao setor público

como um todo. Procuraremos discorrer exatamente sobre esses temas,

deixando de lado as técnicas de utilização mais restrita no setor público.

Como afirma Eadie (1983, p.447):

A história do planejamento público está repleta de narrativas de excesso de

expectativa, subestimação de custos e desencatamento; o toque da sirena de

soluções simples e inexpressivas para problemas altamente complexos clama

pelo compartilhamento de vítimas. Conhecendo a larga experiência do setor

privado com o planejamento estratégico, e a sofisticação das técnicas, o

perigo de falhas custosas na aplicação dessas técnicas no setor público é claro

e presente (tradução própria).

0 planejamento tradicional vem perdendo espaço, gradativamente,

para o planejamento estratégico, a partir da Segunda Guerra Mundial. A

crescente turbulência do ambiente e a maior interconexão das

organizações públicas são responsáveis pela crescente aceitação do

planejamento estratégico, no setor público. Os planejadores do setor

público estão sendo forçados a adotar um planejamento mais flexível e

menos legalista no seu desenho, que responda às oportunidades e

ameaças ambientais, e a pensar estrategicamente sobre aquilo que o

governo deve fazer.
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2.1 Diferença entre o planejamento estratégico e o planejamento tradicional

A literatura apresenta algumas características que distinguem o

planejamento estratégico do planejamento tradicional. Algumas destas

características serão enumeradas a seguir.

Segundo Bryson (1989), no planejamento estratégico existe uma

ênfase maior na identificação e resolução de questões, no ambiente

externo e interno à organização e uma preocupação maior com novas

tendências, descontinuidades e surpresas. Já o planejamento de longo

prazo enfoca mais a determinação de metas e objetivos e sua tradução

em orçamentos correntes e programas de trabalho.

O planejamento estratégico não exige tanto consenso sobre os

propósitos organizacionais como o planejamento de longo prazo. Além

disso, enquanto o planejamento de longo prazo representa uma

extrapolação linear da situação presente, o planejamento estratégico, que

é guiado por uma visão de sucesso, geralmente corresponde a mudanças

qualitativas de direção (Bryson, 1989).

Finalmente, o planejamento estratégico está muito mais orientado

para a ação do que o planejamento de longo prazo. Os planejadores

estratégicos normalmente consideram as possíveis implicações das

decisões e ações presentes nos vários futuros possíveis. Ou seja, são

levados em consideração os vários cursos de decisão e ação alternativos,

que dão uma maior abertura para que a organização responda pronta e

efetivamente aos imprevistos. Já os planejadores de longo prazo tendem

a assumir um futuro desejado, a partir do qual é traçada a seqüência de

decisões e ações necessárias para alcançar o futuro assumido. Não são

consideradas decisões e ações alternativas que atendam aos imprevistos

(Bryson, 1989).

Eadie (1983) atribui duas características básicas ao planejamento

estratégico. A primeira delas é o foco no entendimento e na interpretação

do ambiente organizacional. A segunda é ter a mudança como um

produto do esforço de planejamento. O planejamento formal de longo
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prazo (ou planejamento tradicional) no setor público, tende a ser uma

extensão do processo de planejamento operacional anual. Isto é, não

existe preocupação com o ambiente externo, nem tão pouco com a

mudança organizacional. Os interesses principais consistem, basicamente,

em obter um refinamente do "negócio" ou programas e um aumento da

produtividade.

2.2 O planejamento como um instrumento de coordenação

O processo de implementação de um sistema de planejamento

organizacional requer um certo investimento em tempo e recursos. As

diversas partes diferenciadas, componentes da organização, devem ser

coordenadas para manter a produtividade do sistema. Esse processo é

dificultado pelas ameaças e oportunidades que surgem do ambiente e

pelo crescimento da organização.

Quanto maior a organização, mais formal se torna a comunicação,

maior a diferenciação das tarefas, maior a quantidade de posições, níveis

e subunidades e maior a divergência de perspectiva entre os membros

das subunidades. A organização terá de encontrar formas de integrar as

várias subunidades e de coordenar seu trabalho para garantir um nível

satisfatório de desempenho para toda a organização.

No momento em que surgem novas situações não previstas nos

procedimentos formalizados, mecanismos alternativos de coordenação

têm de ser criados. Normalmente o problema é resolvido recorrendo-se

à hierarquia. As regras funcionam apenas para as situações uniformes e

repetitivas, mas os gerentes são solicitados quando surgem situações

novas e singulares (Galbraith, 1973).

Quando o ambiente organizacional se torna mais incerto e as

situações excepcionais predominantes, os mecanismos de coordenação

acima apontados deixam de funcionar. Nesse momento surge a

necessidade de elaboração de planos e metas para controlar a

interdependência entre as unidades. A partir do momento em que as
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metas são estabelecidas, podem ser definidos os parâmetros de ação

dentro dos quais as unidades devem operar. Como conseqüência, diminui

a necessidade de comunicação e coordenação em assuntos relacionados ao

trabalho. As exceções podem ser resolvidas pelo gerente mais próximo

na hierarquia.

2.3 O conceito de estratégia

Não existe uma definição precisa e universalmente aceita, de

estratégia. Esta tem sido considerada como "algo que é altamente

importante para o sucesso da companhia" (Steiner, 1969, p. 238), ou

como uma determinação de metas e objetivos básicos de longo prazo de

uma empresa, a adoção de cursos de ação e a alocação de recursos

necessários para execução das metas (Chandler, 1962).

Num nível mais amplo, Andrews (1987, p. 13) define estratégia

corporativa como "o padrão de decisões numa organização que determina

e revela seus objetivos, propósitos, ou metas, produz as principais

políticas e planos para atingir essas metas" e define o âmbito de atuação,

o tipo de organização que pretende ser e a natureza da contribuição que

pretende dar aos seus usuários.

A estratégia corporativa é aquela desenvolvida para toda a

organização, através da qual é descrito seu "negócio" básico ou âmbito de

atuação e finalidades gerais a serem alcançadas em cada área. Sob este

ponto de vista, a estratégia é tratada como uma extensão da missão,

formando uma ponte entre uma organização (ou comunidade) e o

ambiente (Bryson, 1989, p. 163).

Estratégias podem ser encontradas também dentro da área de um

programa. Nesso caso, as estratégias funcionam como planos que devem

ser implementados, com o fim de alcançar alvos específicos de mudança

ou objetivos, o que corresponderia a um projeto estratégico (Eadie, 1983).
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A aplicação do planejamento estratégico, num nível mais restrito,

pode ser de grande utilidade para muitas organizações públicas. A menor

complexidade do processo possibilita a obtenção de benefícios imediatos

e pode funcionar como um importante apoio para o esforço de

planejamanto como um todo.

2.4 O processo de planejamento estratégico

Não se pode pretender definir um único processo de planejamento

que se adapte a qualquer situação. Vários autores afirmam que as

especificidades de cada caso específico devem ser consideradas em cada

desenho de sistema de planejamento estratégico (Kukalis, 1991). Segundo

Kukalis (1991, p. 144) "pouca atenção tem sido dada à extensão na qual

existe conformidade entre as características dos sistemas de

planejamento, o ambiente e as características das firmas."

O processo de planejamento estratégico é definido por alguns

autores, como um processo específico onde são determinados os objetivos

de longo prazo, os procedimentos de geração e avaliação de estratégias

alternativas, e um sistema para monitoramento dos resultados do

planejamento quando implementado ( Kukalis, 1991).

Eadie (1983) distingue algumas atividades básicas no processo de

planejamento estratégico. Essas atividades são:

. O esquadrinhamento ambiental que envolve a identificação e o controle

daqueles aspectos do ambiente relacionados com as missões e metas.

Faz parte dessa atividade, a identificação do escopo da análise

ambiental, bem como, a identificação de outros fatores (demográfico,

econômico, tecnológico, cultural e político) e suas implicações para a

organização.

. A identificação das próprias forças e fraquezas vis-a-vis determinados



30

cursos de ação potenciais (estratégias). Ou seja, a organização

deve procurar obter um bom nível de informação sobre os aspectos

financeiros, operacionais e relativos aos recursos humanos.

. A formulação de estratégias para alcançar os objetivos selecionados.

Essas estratégias correspondem à própria implementação dos planos,

onde são indicados os passos principais, responsabilidades, últimos

prazos e requerimento de recursos envolvidos na obtenção do objetivo.

. A alocação dos recursos necessários para cobrir os custos básicos. Os

custos do primeiro ano devem ser orçados pela autoridade competente,

no orçamento corrente ou do próximo ano.

O processo de planejamento estratégico não deve ser considerado

como um fim em si mesmo, e sim como um conjunto de conceitos que

ajudem aos líderes nas decisões e ações importantes. Para Bryson (1989),

este processo envolve o estabelecimento da política e diretrizes gerais,

avaliações internas e externas, atenção para os principais apoios,

identificação dos principais problemas, tomada de decisão, ação e

monitoramento contínuo dos resultados.

Nos próximos passos, será apresentada uma descrição detalhada do

processo de planejamento estratégico desenvolvido por Bryson (1989), e

considerado por ele como o mais adequado para as organizações públicas

e sem fins lucrativos.

2.4.1 Início e acordo sobre o processo de planejamento estratégico

O primeiro passo, tem como propósito, negociar o apoio dos

principais decisores e formadores de opinião para todo o esforço de

planejamento estratégico. O envolvimento e apoio dos decisores internos

e externos torna-se fundamental quando a implementação envolve

múltiplas partes e organizações (McGowan & Stevens, 1983; Bryson,

1989).
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Além do apoio e envolvimento, os principais decisores devem

fornecer informações sobre as pessoas envolvidas e principais pontos de

decisão. Eles podem prover recursos críticos ao processo tais como,

legitimidade, indicação de assistentes, orçamento, e espaço para

realização de reuniões.

É necessário obter acordo sobre os seguintes pontos: 1) propósito do

esforço de planejamento; 2) passos preferidos no processo; 3) formato e

periodicidade dos relatórios; 4) papel, funções e componentes de grupos

e comissões encarregadas de inspecionar o processo; 5) papel, funções e

componentes da equipe de planejamento estratégico; 6)

comprometimento dos recursos necessários para continuar o esforço

(Bryson, 1989, pp 48-49).

Alguns benefícios significativos podem ser obtidos de um bom

acordo inicial. Entre eles está o reconhecimento da importância do esforço

de planejamento estratégico pelas principais lideranças. Esse

reconhecimento pode implicar numa ampla garantia e legitimidade para

o processo e viabiliza as discussões necessárias, principalmente quando

elas envolvem gerentes pertencentes a várias funções e níveis

organizacionais.

O caráter interfuncional das discussões torna indispensável o

acordo e autorização prévios das principais lideranças. Os facilitadores do

processo por sua vez, podem atuar de forma adequada, livres dos

artifícios manipulativos necessários para conseguir o apoio e adesão dos

participantes.

Faz parte do acordo inicial, o estabelecimento dos limites do

processo de planejamento. Ou seja, deve ficar claro, desde o início, o que

deve ser mantido como está em função de cometimentos legais,

mandatos, desenhos organizacionais, declarações sobre missão, alocação

de recursos ou descrição de tarefas. A utilidade do planejamento é tanto

menor quanto maiores forem os limites impostos previamente.
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Ainda nesse primeiro passo deve ser criado o comitê de

coordenação ou "força tarefa" para consulta, melhoria, negociação ou

solução de problemas entre unidades, grupos, e pessoas envolvidas ou

afetadas pelo processo. Esse comitê pode permitir também que erros

sejam detectados e corrigidos a meio caminho, ou seja, que as correções

necessárias sejam realizadas no momento adequado. E finalmente, pode

funcionar como um veículo de ressonância de idéias.

2.4.2 identificação dos mandatos da organização

As organizações públicas e sem fins lucrativos estão sujeitas a uma

série de mandatos formais e informais, emitidos pelas autoridades

externas, que limitam a sua atuação. Os mandatos formais podem ser

obtidos em leis, decretos, artigos de incorporação e outros documentos e

são mais fáceis de descobrir do que a missão organizacional. Os

mandatos informais estão incorporados nas normas. A partir da leitura e

interpretação desses documentos é possível identificar o que é requerido

da organização e o que a organização não está obrigada a fazer.

O propósito do segundo passo é identificar e tornar claros, a

natureza e o significado dos mandatos impostos pelas autoridades

externas, e deve produzir: 1) a compilação dos mandatos formais e

informais impostos à organização; 2) a interpretação desses mandatos; 3)

tornar claro aquilo que não está regulado pelos mandatos (Bryson, 1989,

p.93).

Muitas vezes as organizações realizam muito mais do que aquilo

que está previsto nos estatutos. Em função disso, a missão assumida por

uma determinada organização pode ser mais ampla do que os mandatos.

A discussão sobre os mandatos deve funcionar como uma prévia da

discussão sobre a missão organizacional, embora não seja muito

freqüente a distinção entre os dois conceitos. Uma forma possível de

examinar os potenciais propósitos organizacionais é através da

identificação daquilo que não está expressamente proibido pelos

mandatos.
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2.4.3 Esclarecimento sobre os valores e missões organizacionais

A missão da organização é a sua razão de ser ou a justificação social

da sua existência. A missão especifica os propósitos da organização e os

valores que guiam suas ações. Caso esses propósitos não estejam dirigidos

para fins úteis e justificáveis socialmente, a organização não terá a

garantia de contar com os recursos necessários à sua sobrevivência por

muito tempo (Selznick, 1957; Bryson, 1989).

A partir da definição da missão podem ser definidas: a arena onde

a organização irá competir, seus usuários e seu curso de ação futuro.

Bryson (1989) considera como usuários, qualquer pessoa, grupo ou

organização que demanda parte da sua atenção, recursos ou saída, ou é

afetado de alguma forma por esta saída. Entre esses usuários estão os

clientes, cidadãos, contribuintes, governo, empregados, grupos de

interesse, partidos políticos e outros governos. O sucesso de qualquer

organização pública ou sem fms lucrativos depende principalmente da

sua capacidade em satisfazer às necessidades desses usuários.

Uma análise mais ampla e completa dos usuários da organização

deve compreender, segundo Bryson (1989), a identificação destes, seu

interesse na organização, seu critério de julgamento do desempenho

organizacional, o nível de desempenho da organização conforme o critério

adotado, a forma como esses usuários influenciam a organização, e qual a

importância de cada grupo. Essa análise pode levar à definição de

diferentes missões e estratégias para grupos de usuários distintos.

2.4.4 Avaliação do ambiente externo: oportunidades e ameaças

0 quarto passo do processo de planejamento estratégico

corresponde à avaliação do ambiente externo, para identificar as

oportunidades e desafios que a organização tem de encarar. Essas

oportunidades e desafios podem ser descobertas através da identificação

das várias forças políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, e tendências

que devem ser consideradas pela organização.
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Faz parte da avaliação do ambiente externo, a construção de

cenários para explorar futuros alternativos.

Normalmente, essa avaliação é feita pelos membros da alta direção

da organização. Isso se deve ao maior contato que eles têm com o

ambiente externo que os outros membros da organização (Thompson,

1967; Bryson, 1989).

Não existe grande dificuldade para se fazer essa avaliação. Trata-se

apenas de identificar, de uma forma simples e pragmática, o que está

acontecendo no ambiente externo que pode ter algum efeito na

organização e na realização da missão organizacional.

2.4.5 Avaliação do ambiente interno: forcas e fraquezas

A avaliação do ambiente interno ou a identificação das forças e

fraquezas é feita através do controle dos recursos (inputs), estratégia

corrente (processo) e desempenho (outputs). Normalmente, as

organizações tendem a ter um maior conhecimento sobre os inputs do

que sobre as estratégias e outputs, principalmente sobre os efeitos

desses outputs sobre clientes e consumidores.

As escolas por exemplo, embora conheçam a quantidade de alunos

graduados, em geral desconhecem o grau de preparo desses alunos

(Flynn, 1990; Bryson, 1989).

As organizações precisam obter informações sobre seu nível de

desempenho, utilizando os critérios de avaliação adotados pelos usuários.

Caso contrário, haverá o risco deles retirarem seu apoio à organização,

mesmo que esta possua muito valor. Existe atualmente, uma forte

pressão para que as organizações públicas demonstrem um nível de

desempenho adequado. A própria limitação de recursos favorece uma

preocupação maior nesse sentido.



35

A disponibilidade dessas informações reduz os conflitos internos,

na medida em que fornece critérios adequados para avaliar a eficácia

relativa de estratégias alternativas, alocação de recursos, desenhos

organizacionais e distribuição de poder.

2. 4.6 Identificação das questões estratégicas presentes na organização

O sexto passo do processo definido por Bryson (1989), corresponde

à identificação das questões estratégicas ou seja, das questões políticas

fundamentais que afetam os membros, missão e valores, clientes,

usuários ou consumidores, custo, financiamento ou gerência.

As questões estratégicas são aquelas verdadeiramente importantes

para a sobrevivência, prosperidade e eficácia organizacional.

Essas questões envolvem vários tipos de conflitos que dizem

respeito a fins, meios, filosofia, localização, tempo e os grupos que devem

ser beneficiados ou prejudicados pelas diferentes formas de resolver a

questão. A organização tem de estar preparada para lidar com os

conflitos e resolvê-los da melhor forma possível.

Cada questão estratégica deverá ser analisada da seguinte forma: 1)

a questão deve ser descrita suscintamente e deve haver uma solução

possível; 2) os fatores que tornam a questão fundamental devem ser

listados; e 3) a equipe de planejamento deve definir as conseqüências de

uma eventual falha em lidar com a questão (Bryson, 1989, p.57).

A identificação dos fatores que tornam a questão fundamental é de

grande utilidade para o desenvolvimento das estratégias. Uma estratégia

efetiva deve ser construída procurando tirar vantagem das forças e

oportunidades e buscando minimizar as fraquezas e ameaças.

Existem três formas de identificar as questões estratégicas: 1) a

direta; 2) através da definição dos objetivos e 3) através da definição do
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desenvolvimento de uma "visão de sucesso" para a organização (Barry,

1986;Bryson, 1989).

Na forma direta, as questões estratégicas são identificadas a partir

da revisão dos mandatos, missão, forças, fraquezas, oportunidades e

ameaças. Essa forma é mais indicada para os casos onde não existe

concordância sobre os objetivos, ou estes são muito abstratos, ou quando

a turbulência ambiental é muito grande.

A segunda forma está mais de acordo com o planejamento

tradicional onde é recomendado que as estratégias devem ser

desenvolvidas a partir das metas e objetivos previamente definidos.

Estes, por sua vez, devem ser suficientemente detalhados, específicos e

obtidos através de consendo. As questões estratégicas correspondem à

melhor forma de transformar metas e objetivos em ações.

Na terceira forma, é criada uma "visão de sucesso" ou uma imagem

ideal da organização no futuro, na qual consegue realizar plenamente, a

missão. A questão estratégica a ser resolvida consiste em como passar do

estado atual para um outro, onde a organização passa a funcionar de

acordo com essa visão de sucesso. Essa forma deve ser considerada como

alternativa, no caso em que as outras duas, descritas anteriormente, não

se apliquem à situação, e pode ser de grande utilidade, se mudanças

drásticas forem necessárias.

2.4.7 Formulação das estratégias para lidar com os problemas

Sob um ponto de vista amplo, uma estratégia pode ser definida

como um padrão de propósitos, políticas, programas, ações, decisões, ou

alocação de recursos, que define o que uma organização é, o que faz e por

que faz (Bryson, 1989). As estratégias são respostas para as questões

políticas fundamentais da organização.

De acordo com essa definição, um ponto fundamental na formulação

e implementação de estratégias, para determinada organização, seria a



37

observância de um padrão consistente entre a retórica, as escolhas e as

ações. Sem isso, as estratégias estarão fadadas ao insucesso.

A formulação de estratégias tem início com a identificação de

alternativas práticas para as questões estratégicas anteriormente

levantadas. É importante que uma quantidade maior de alternativas seja

considerada inicialmente, mesmo que no final do processo seja feita

opção por um número menor.

Num segundo momento, a equipe de planejamento deve enumerar

as barreiras para alcançar aquelas alternativas. Ou seja, a equipe estará

assumindo como certas, as dificuldades de implementação que surgem ao

longo do processo de desenvolvimento de estratégias.

Após terem sido listadas as alternativas, assim como, as barreiras

para sua realização, restam apenas duas etapas. A primeira delas é a

identificação das ações necessárias, nos próximos dois ou três anos, para

implementar as principais propostas. A segunda, é o detalhamento de um

programa de trabalho para os próximos seis a doze meses, com o fim de

implementar as ações.

Uma estratégia efetiva deve ser de utilidade prática, aceitável

politicamente pelos usuários e estar de acordo com a filosofia e principais

valores da organização. A estratégia deve ser ética, moral e legal (Bryson,

1989, p.60).

Estratégias podem ser definidas em vários níveis e com durações

diversas. Podem ser encontradas estratégias para a organização como

um todo, para programas ou serviços e estratégias funcionais (financeira,

de assessoria, etc). Quanto à duração, as estratégias podem ser de curto

ou longo prazo.

As estratégias diferem das táticas. As táticas podem ser

consideradas como ações e reações adotadas com o fim de atingir

objetivos limitados. As estratégias correspondem à forma de ordenar

essas ações e reações com o fim de atingir propósitos mais amplos .
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2.4.8 A "visão de sucesso" para a organização

O último passo do processo definido por Bryson (1989) é a

descrição de como a organização deverá estar, caso as estratégias sejam

implementadas com sucesso. Fazem parte ainda dessa descrição, a

missão organizacional, as estratégicas básicas, os critérios de

performance, algumas regras de decisão importantes, e os padrões éticos

esperados para todos os empregados.

Essas descrições, na medida em que sejam amplamente conhecidas,

permitirão que cada membro da organização saiba exatamente o que se

espera dele, sem que seja necessária uma supervisão direta constante.

Ao mesmo tempo, será dada maior liberdade para que eles tomem

iniciativas em benefício da organização. O resultado deverá ser uma

mobilização geral em direção aos propósitos organizacionais e uma

redução da necessidade de supervisão direta (Bryson, 1989, p.61).

2.5 A aplicação do planejamento estratégico

Numa aplicação do tipo seqüencial ou linear, os oito passos

descritos no item referente ao processo seriam seguidos por decisões e

ações para implementar as estratégias e pela avaliação dos resultados.

0 primeiro ciclo do processo consiste no desenvolvimento de planos

estratégicos, de cima para baixo, conforme uma estrutura definida no

topo, seguido por revisões e reconciliações a cada nível seguinte. No

segundo ciclo, planos operacionais são desenvolvidos para implementar

os planos estratégicos.

Embora a aplicação do planejamento, esteja aqui disposta de forma

linear e seqüencial, na prática, o processo é sempre iterativo ou seja,

podem ocorrer alguns retornos a passos anteriores antes que a decisão

final seja obtida. Além disso, a implementação normalmente começa

antes que o planejamento tenha sido concluído.
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A experiência tem demonstrado que o processo de planejamento

estratégico pode ser completado em dois ou três dias de trabalho, mais

uma reunião com meio dia de duração, três ou quatro semanas mais

tarde, para revisar o plano estratégico pronto. A preparação do plano

pode ficar a cargo de uma pessoa designada para trabalhar com a equipe

ou do executivo-chefe da organização. Reuniões adicionais podem ser

necessárias para revisões ou para discutir partes específicas do plano

especialmente recomendadas.

Nas organizações maiores, é necessário desenvolver formas de

ligação entre as diferentes funções e níveis, para que o processo se

desenvolva de forma integrada. Uma das formas de obter essa ligação é

através da participação dos gerentes de todos os departamentos

funcionais na equipe de planejamento estratégico.

De acordo com uma visão mais pragmática, o planejamento

estratégico deve ser aplicado de forma contínua e não cíclica, como foi

descrito anteriormente. Em tempos de rápidas e constantes mudanças

ambientais, a inspeção ambiental e a formulação de estratégias têm de

ser realizadas continuamente, para que a organização tenha condição de

responder de forma efetiva às ameaças e oportunidades do ambiente.

Sobre isso, Ansoff e outros autores chamam atenção para a

importância de se manter uma coleta contínua de informação ambiental.

A organização precisa ser capaz de localizar sinais e tendências, que

embora não tenham implicações claras na organização, podem vir a ser

considerados, mais tarde, significativos o suficiente para serem tratados

como questões estratégicas.
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CAPITULO III

O CONTROLE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

3.1 Considerações gerais

Hely Lopes Meirelles (1973) distingue três tipos de controle a que

se submetem a atividade pública e seus agentes: o judicial, o parlamentar

e o administrativo, exercidos respectivamente pelo Poder Judiciário,

Poder Legislativo e Poder Executivo.

O controle judicial "visa à defesa dos administrados e à manutenção

da Administração dentro das normas legais, pelo que é apenas um

controle de legalidade" (Meirelles, 1973, p. 24). Legalidade ou

legitimidade é entendida aqui não apenas como a conformação de

determinado ato com a lei, mas também com a moral administrativa e

com o interesse coletivo. Faz parte portanto, do controle judicial, a

identificação de atos que se desviam do interesse público para servir aos

interesses privados de pessoas, grupos, ou partidos políticos.

O controle parlamentar é atribuição exclusiva do Poder Legislativo

e se caracteriza como um controle político, voltado principalmente para

os aspectos da legalidade e conveniência pública dos atos praticados pela

Administração Pública. Isto significa que a esse controle não diz respeito

a defesa dos interesses pessoais dos administrados.

O tipo de controle que nos interessa analisar mais de perto, no

momento, é o controle administrativo, que é exercido tanto pelo

Executivo como pelos órgãos de administração dos demais poderes, sobre

suas próprias atividades. A preocupação principal nesse tipo de controle

é assegurar o atendimento dos interesses do Estado e da sociedade, tanto

sob o ponto de vista da legalidade do gasto público, como das

necessidades do serviço e das exigências técnicas de sua realização.

O controle administrativo por sua vez, pode ser exercido pelos

órgãos internos (controle hierárquico) , pelos tribunais administrativos
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que são responsáveis pelo julgamento dos recursos, e pelos órgãos

correcionais, aos quais cabem as apurações das irregularidades

funcionais.

Na prática, a principal preocupação do controle administrativo tem

sido o controle da legalidade do gasto público/Recentemente, observa-se

uma maior preocupação com a avaliação do desempenho dos diversos

órgãos da administração direta, indireta e fundacional ou seja, com os

resultados das ações desenvolvidas por estes.

Sob o ponto de vista gerencial, o controle é a medição e correção da

performance das atividades dos subordinados tendo em vista garantir

que bs objetivos organizacionais estão sendo alcançados e os planos

desenvolvidos para atingi-los estão sendo executados. O processo básico

de controle envolve três passos: "1) a determinação de standards ; 2) a

medição da performance contra os standards; 3) a correção dos desvios

em relação aos standards e planos". A principal responsabilidade pelo

exercício do controle, sob esse ponto de vista, reside no gerente

encarregado pela execução do plano (Koontz e 0'Donnell, 1972, p. 582).

A realização do controle de resultados pressupõe a existência de

objetivos e planos, mesmo que estes sejam estabelecidos de uma forma

vaga ou para um breve período de tempo. Por trás dessa concepção de

controle encontra-se a premissa de que "a administração é capaz de

planejar e controlar o destino de uma empresa a longo prazo, por meio de

uma série continuada de decisões bem concebidas", em vez de deixar

tudo ao acaso. Essa capacidade conduz a uma definição mais clara de

responsabilidades e constitui, segundo Welsch (1989), o principal fator

de sucesso de uma organização.

O controle pode ser efetuado após a execução do plano para

identificar as falhas, suas causas e adotar medidas com a finalidade de

evitar novas ocorrências dos erros anteriormente identificados. O mais

indicado, entretanto, é que os erros sejam identificados e corrigidos no

momento em que ocorrem, durante a execução do plano. Na verdade, as
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duas formas de controle são encontradas em níveis diversos da

hierarquia.

A cada nível da hierarquia e para cada tipo de atividade deve

corresponder um sistema de controle diferente. Um sistema útil para a

atividade empresarial pode não ser o mais indicado para utilização na

administração pública direta, por exemplo. O ideal é que exista

conformidade com a natureza e estrutura do planejamento.

3.2 A função controle na administração pública brasileira

A função controle na administração pública, de forma diversa da

administração empresarial, é exercida em decorrência de dispositivos

legais.j Embora não tenhamos a intenção de discorrer sobre toda a

legislação que regulamenta o controle interno na administração pública

brasileira, não podemos deixar de mencionar alguns destes dispositivos.

A Lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, obrigou as várias

esferas governamentais, União, Estados, Municípios e Distrito federal, a

ajustarem seus controles a uma nova sistemática, onde são agrupados

dentro de um mesmo sistema de controle, o orçamento e a contabilidade.

Conforme o disposto no artigo Io, esta lei "estatui normas gerais de

direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços

da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal".

É importante mencionar ainda, a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993,

alterada pela Lei 8.883 de 08 de junho de 1994, que institui as normas

gerais de licitação e contratação para a Administração Pública Direta e

Indireta, inclusive fundações criadas e mantidas pelo poder público e

empresas sob seu controle.

O terceiro dispositivo legal que não pode deixar de ser mencionado

é a Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime

jurídico único dos Servidores Públicos civis da União, das autarquias e

das fundações públicas federais.
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3.3 As modalidades de controle sobre as empresas estatais

A literatura e a prática administrativas recomendam que em todo

esquema de política e gestão que admite um certo grau de

descentralização, a centralização normativa deve ser reforçada, devendo

ser descentralizada a execução das políticas. Entretanto, as relações que

se estabelecem na prática entre as unidades descentralizadas e os

organismos centrais, nem sempre se ajustam aos esquemas normativos

formais.

Observa-se normalmente a existência de um processo conflitivo,

onde as unidades centrais, responsáveis pela legislação, planejamento,

avaliação, alocação de recursos, controle da gestão, estarão preocupadas

em construir um sistema de regulamentação, estruturas administrativas,

medidas de desempenho e sanções que obriguem as unidades

descentralizadas a atuarem conforme os objetivos e metas estabelecidos.

As unidades descentralizadas por sua vez, tenderão a buscar formas de

garantir um certo espaço de decisão autônoma, de tal forma que os

objetivos particulares da instituição sejam atingidos.

A busca por maior autonomia de gestão, tem sido uma constante

no Brasil. Na área da saúde pública, constituiu-se ultimamente um

verdadeiro movimento por maior autonomia de gestão, nas unidades

hospitalares, através de propostas de mudança de personalidade jurídica.

No caso das empresas estatais, duas exigências opostas devem ser

conciliadas. Por um lado, um certo grau de autonomia é indispensável

para que essas empresas possam exercer de forma adequada suas

atividades. Essas empresas foram criadas para permitir uma forma de

operação mais flexível, livre das normas e padrões administrativos

existentes na administração direta. Por outro lado, como empresas

públicas, devem atender às justificativas políticas de sua existência que

são, os interesses da coletividade nacional e as diretrizes da política

econômica do governo.



44

Os estudos existentes sobre o tema identificam uma variedade de

controles e regulações sobre as empresas estatais, em diversos países,

que têm como principal propósito, modificarão comportamento dessas

empresas. Esses controles apresentam características distintas em

termos de necessidade de informação, da capacidade administrativa que

requerem do organismo regulador e dos efeitos secundários que

produzem em áreas não reguladas.

Uma das formas de classificar o controle sobre as empresas estatais

é a seguinte: 1) controles sobre resultados; 2) controles sobre atos ou

diretos; 3) controles sobre critérios de decisão; 4) controles sobre o

contexto ou indiretos (CLAD, 1979).

0 controle por resultados é aquele onde o governo se limita a

especificar os resultados desejados e um conjunto de incentivos e

sanções, ficando a cargo da empresa decidir sobre as estratégias e ações

necessárias para atingi-los. Esse tipo de controle tem sido bastante

utilizado nas economias socialistas. Ultimamente, é o tipo de controle

mais recomendado pela literatura organizacional.

O controle direto ou sobre atos é encontrado com muita freqüência

nos países da América Latina. Esse controle se restringe simplesmente, a

submeter certas ações das empresas ao controle direto do governo.

Podem ser citados como exemplos, o controle exercido sobre compras,

pessoal, operações de crédito, investimentos, etc.

0 controle sobre critérios de decisão é aquele onde o governo

influencia as empresas a utilizarem critérios de decisão que,

presumivelmente, tenderão a produzir os resultados desejados. As

referências estatutárias a conceitos como "interesse público" ou "interesse

social" ou "desenvolvimento econômico e social", em função do elevado

grau de abstração, não podem ser consideradas como critério de decisão.

Uma outra forma usual de influenciar os critérios de decisão das

empresas estatais é através da determinação prévia das características

das pessoas designadas para ocupar os altos níveis gerenciais. Por
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exemplo, pode-se incorporar experimentados homens de negócios no

Conselho Diretor da empresa visando garantir um comportamento de

acordo com os padrões empresariais.

O controle sobre o contexto ou indireto, não é dirigido às empresas

e sim, a elementos do seu contexto operacional. O governo pode modificar

alguns parâmetros externos, sobre os quais a empresa baseia suas

decisões, através de taxas, subsídios, etc. Trata-se da utilização de um

mecanismo de mercado para influenciar a alocação de recursos da

empresa.

Existia no setor público argentino, no início da década de 70, um

duplo problema a ser reslvido: o excesso de funcionários e o achatamento

salarial. A solução adotada foi a elaboração de um plano de aumentos

salariais para os funcionários de nível médio e alto, que deveria ser

financiado pelas reduções globais nos custos de mão-de-obra. Ao mesmo

tempo em que foi resolvido o problema das remunerações, foi criado um

incentivo para se evitar a expansão de pessoal (CLAD, 1979, p.109).

Brewer Carias distingue as seguintes modalidades de controle sobre

as empresas estatais: 1) controle administrativo; 2) controle parlamentar;

3) controle por entidades fiscalizadoras superiores; 4) contole por grupos

de interesse da comunidade (Grau, 1988, p.3). O controle administrativo

pode ser exercido pela própria administração direta, através dos órgãos

de coordenação e planejamento das atividades governamentais, ou

indiretamente, através de outras entidades, as chamadas empresas

holdings. O controle por entidades fiscalizadoras superiores corresponde,

no Brasil, àquele exercido pelos Tribunais de Contas. O último tipo de

controle é praticamente inexistente no Brasil.

3. 4 O controle sobre as empresas estatais no Brasil

Até a década de 60 a Administração Indireta era constituída

essencialmente pelas autarquias. Essas unidades eram dotadas de

personalidade jurídica própria e gozavam de uma grande autonomia

administrativa, financeira, patrimonial, o que resultava numa grande
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liberdade de ação (Dutra, 1991, p.50). O resultado dessa autonomia

exagerada foi desastroso: abusos, ações desonestas, uso inadequado dos

recursos públicos.

Surgiram então, várias leis especiais instituindo controles rigorosos

de pessoal, da gestão administrativa e financeira, das instituições

públicas que as tinham criado, sobre as autarquias. Esses controles eram

muito semelhantes àqueles exercidos sobre a Administração Direta.

A edição do Decreto-lei n° 200/67 provocou uma redução no

número de propostas de criação de autarquias, e ao mesmo tempo, a

proliferação de empresas estatais sob as formas de sociedades de

economia mista e empresas públicas. A natureza da atividade nem

sempre foi considerada nesse processo. O objetivo principal era a adoção

de um estatuto jurídico que garantisse maior autonomia. Atividades

auxiliares da administração, como processamento de dados, serviços

gráficos, estudos e pesquisas, organizavam-se sob a forma de empresas

públicas. Serviços públicos urbanos, tradicionalmente a cargo da

administração direta local, passaram à responsabilidade de sociedades de

economia mista (Rezende e Dain, 1985, pp 318-319).

A empresa estatal dispunha então, de grande autonomia de decisão

e de uma ampla liberdade de meios. A própria personalidade jurídica

de direito privado das empresas e o fato de contarem com órgãos de

controle competentes, tais como Assembléia Geral e Conselho Fiscal,

inibia a ação do governo central sobre as empresas.

O Decreto-lei n° 200/67 introduz o primeiro grande controle sobre

as empresas estatais, o da supervisão ministerial. Cada entidade

pertencente à administração indireta Federal seria supervisionada por

um determinado Ministério. Esse controle foi criado com o objetivo "de

harmonizar a ação das empresas públicas com os objetivos e políticas do

Governo" (Motta, 1980, p.76).

No final da década de 70, a crise das estruturas de financiamento

do setor público e a política de contenção de gastos aconselhada pelo
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Fundo Monetário Internacional determinaram o rompimento com o

modelo de controle descentralizado e a criação de sistemas

multissetoriais de controle, com o objetivo de monitorar o gasto, o

investimento e o endividamento das empresas estatais.

Um diagnóstico feito pela Secretaria de Planejamento da

Presidência da República apresentou as seguintes conclusões:

a) que havia um processo de excessiva expansão da atividade econômica do
Estado;

b) que as empresas do Estado tinham um grande peso na economia brasileira;

c) que suas decisões, quanto às origens dos recursos, estavam disseminadas

em diferentes órgãos;

d) que não havia uma análise centralizada das utilizações e fontes de cada
orçamento;

e) que cada empresa começava o ano com uma intenção determinada de

despesas e com uma parte somente de recursos definidos;

f) que os orçamentos não eram consolidados.

(Colombi Netto, Conferência; citado por Dutra, 1991, p.58).

Cabia a Secretaria de Planejamento (SEPLAN) autorizar os limites

das inversões das empresas estatais. Esse procedimento era realizado

sem a devida compatibilização com as fontes de recursos da empresa,

provocando a criação do item recursos a definir . Além disso, o governo

dispunha de pouca flexibilidade na distribuição dos recursos

orçamentários, uma vez que estes estavam, na sua maioria, pre

determinados.

3.4.1 O controle da SEST

A função inicial da Secretaria de Controle das Empresas Estatais

(SEST) era centralizar o controle sobre as empresas estatais, instituições

públicas ou controladas pelo Estado que não faziam parte do orçamento

fiscal. Além das empresas estatais e sociedades de economia mista, o

orçamento SEST englobava ainda autarquias, como as que integravam o

sistema de previdência, fundações e empresas privadas temporariamente

controladas pelo Estado (Rezende e Dain, 1985, p 312).

Para Rezende e Dain (1985), a verdadeira razão dessa opção do

governo por dois orçamentos distintos (o fiscal e o da SEST) não foi a de

-TOLfO
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"conter a expansão das funções públicas em face da presença indevida do

Estado em atividades mais propícias à iniciativa privada" (p. 313) e sim,

permitir a geração de superavits no orçamento fiscal com a redução da

responsabilidade do governo no financiamento de programas sociais.

A SEST foi criada com um conjunto de atribuições amplo e

diversificado, entre as quais podem ser citadas: 1) criar condições para

que o processo de excessiva expansão da atividade econômica do Estado

fosse contido; 2) promover a fiscalização das empresas a fim de aumentar

sua eficácia e produtividade; 3) conciliar o programa de despesas globais

das empresas estatais com os objetivos macroeconômicos e as restrições

financeiras do país.

O principal instrumento de controle da SEST era o orçamento de

cada entidade. O orçamento para o ano seguinte era elaborado pela

entidade, em conjunto com a SEST, no final de cada exercício e devia ser

submetido à aprovação da Presidência da República. Cabia ainda a SEST,

o acompanhamento trimestral da realização do orçamento.

Faziam parte da competência da SEST:

. emissão de parecer sobre proposta de criação de empresas estatais;

. emissão de parecer sobre proposta de liquidação ou incorporação de

entidades descentralizadas insolventes;

. proposta de critérios para a fixação ou reajustamento da remuneração

dos dirigentes das empresas estatais;

. controle de endividamento;

. propostas de fixação de limites máximos de dispêndios globais;

. propostas de fixação de limites globais para compras e serviços das

empresas estatais e da Administração Direta Federal.

A ênfase no controle orçamentário estava associada a uma

preocupação com o planejamento de curto prazo e a adoção de um

princípio incrementai, ou seja, o orçamento de um ano determinava o

orçamento do ano seguinte.
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Em 1985, a SEST passa a adotar um enfoque gerencial no controle

das estatais, baseado no controle de objetivos, desempenho e de

produtividade. Para isso desenvolveu um modelo de a.companhamento

e controle do desempenho das empresas estatais, ilustrado na figura \,

contendo duas dimensões de análise. Na primeira são consideradas as

características intrínsecas e extrínsecas à organização. Na segunda

dimensão, a atividade, que por sua vez é dividida em atividade-meio e

atividade-fim, A partir disso podem ser feitas as várias combinações. A

característica intrínseca versus atividade-meio diz respeito a eficiência,

enquanto que a mesma característica versus atividade-fim diz

respeito a eficácia. A característica extrínseca por sua vez, relacionada

com a atividade-meio, produz o estilo, e relacionada com a atividade-

fim, produz a capacidade de adaptação às mutações ambientais, (Farias

Neto, 1994, p. 57).

Figura 1

As duas dimensões da avaliação

Dimensões da

Avaliação

Característica

intrínseca

Característica

£xtria$ec&

Atividade*

meio

Eficiência

Estilo

Atividade*

fim

Eficácia

Adaptação

Cada uma das dimensões da a.valiação é composta de módulos. A

eficiência é medida pelos módulos de avaliação de desempenho

econômico (ADE) e de avaliação dos ganhos de produtividade (GAP). A

eficácia é medida pelo módulo de avaliação do cumprimento do objetivo

social (OSO), onde são aferidos: o grau de atendimento da demanda e a

qualidade dos serviços prestados. O estilo e a adaptação são medidos

pelo módulo auscutador da opinião pública e mercado alvo (OUV)

(Farias Neto, 1994, p.57).
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A avaliação do desempenho econômico é obtida através da

aplicação dos indicadores normalmente utilizados na análise das

demonstrações financeiras.

0 modelo de avaliação desenvolvido pela SEST foi concebido para

atender às necessidades das empresas estatais. Em função disso, as

autarquias e fundações não foram incorporadas a este modelo. A

aplicação deste se restringiu apenas à mensuração da eficiência

(desempenho econômico, rentabilidade, endividamento e ganhos de

produtividade). Os outros dois módulos acima referidos (OUV e OSO)

que deveriam medir a eficácia , a opinião pública e o mercado-alvo não

foram implementados (Farias Neto, 1994, pp. 57-58).

Foi implementado também, em 1985, um programa de auditoria,

através de consultores e auditores independentes, com o objetivo de

identificar problemas nas empresas estatais e elaborar um programa de

reabilitação para as mesmas.

Em Io de fevereiro de 1990 foi criado, através de decreto, o Comitê

de Controle das Empresas Estatais (CCE), no âmbito do Ministério da

Economia, Fazenda e Planejamento, com o objetivo de compatibilizar

decisões setoriais relativas às empresas estatais com a política

macroeconômica. Fazem parte da competência do CCE:

1 - fixação de preços e tarifas públicas;

II - salários e gastos com pessoal e encargos sociais;

III - execução e revisão orçamentária;

IV - financiamento e endividamento, inclusive refinanciamento de dívida

externa;

V - administração dos haveres da União;

VII - outras questões pertinentes às operações das empresas estatais

(Art. 2o do Dec. de Io de fevereiro de 1990).

Na verdade, as propostas das empresas referentes aos itens

enumerados acima são encaminhadas em primeiro lugar, aos órgãos

competentes, que emitem parecer sobre as mesmas e as encaminha ao

CCE (Art. 3o , Dec. l°.02.90).
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Poderão ser excluídas do sistema de autorização prévia, as

empresas que se obriguem a cumprir programa de gestão aprovado pelo

CCE, "com metas parciais e finais que contemplem melhoria de

produtividade, redução real de transferência orçamentária ou do

endividamento" (Art. 2o, § Único, Dec. de l°.02.90). Observa-se aí, a

introdução de um incentivo para que as empresas atuem conforme as

diretrizes da política econômica do governo e ao mesmo tempo, a adoção

por parte do governo, de uma relação contratual com as empresas.

Conforme o decreto de criação, fazem parte ainda das atribuições

do CCE: 1) a elaboração de um relatório bimestral sobre a situação

orçamentária e financeira das empresas estatais e sobre o cumprimento

de suas deliberações (Art. 7o, Dec. de l°.02.90); 2) promover alterações

nos estatutos das empresas estatais com os seguintes objetivos:

I - transformar as empresas em organizações ágeis e flexíveis com caracte

rísticas empresariais, refletindo a imagem de modernidade do Estado;

I - limitar sua atuação às áreas de interesse estratégico para a ação do Estado;

III - obrigar o uso de sistema de gestão e controle por resultados, com auto

nomia condicionada aos resultados alcançados e com sistema de recompensa

e punição para a organização, seus dirigentes e empregados, em função dos

resultados alcançados;

IV - estabelecer relacionamento com empregados que privilegie a compe

tência;

V - estabelecer que a sobrevivência de cada empresa dependerá direta

mente do cumprimento de sua missão e do atingimento dos resultados.

A atribuição ao CCE da alteração dos estatutos das empresas

representa um correspondente na prática, da discussão sobre mandatos

organizacionais apresentada no segundo capítulo desta dissertação. A

partir dessas alterações nos estatutos, as empresas ficam liberadas de

determinados mandatos e condicionadas por outros, de acordo com as

diretrizes gerais do governo.

O Decreto n° 725 de 19.01.93, muda a denominação do Comitê de

Controle das Empresas Estatais, com atuação no âmbito do Ministério da

Economia, Fazenda e Planejamento, para Comitê de Coordenação das
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Empresas Estatais, ligado à Secretaria de Planejamento, Orçamento e

Coordenação da Presidência da República (Seplan/PR).

3.4.2 O controle da Administração Direta

Na esfera federal, esse controle é exercido através da supervisão

ministerial instituída pelo Decreto-lei n° 200/67 e dirigido a qualquer

órgão da Administração Federal, direta ou indireta. É exercido pelos

Ministros de Estado, com exceção dos órgãos "que estão submetidos à

supervisão direta do Presidente da República" (art.19), e tem como

atribuições assegurar: 1) que os objetivos fixados nos estatutos das

entidades sejam atingidos; 2) que a atuação da entidade esteja de acordo

com a política e programação do governo; 3) a eficiência e a autonomia

administrativa, operacional e financeira da entidade (Decreto-lei n°

200/67, art. n° 26).

A supervisão é exercida através das seguintes medidas (Decreto-

lei n° 200/67, art. 26):

. presença de representantes do governo federal nas Assembléias-gerais

e órgãos de administração ou controle da entidade;

. acompanhamento das atividades da entidade através de relatórios,

boletins, balancetes, balanços e da execução do orçamento-programa e

da programação financeira, previamente aprovados pelo governo;

. fixação das despesas de pessoal e de administração;

. "aprovação de contas, relatórios e balanços, diretamente ou através dos

representantes ministeriais nas Assembléias e órgãos de administração

ou controle".

O artigo 27 do referido decreto dispõe que: " Assegurar-se-á às

empresas públicas e às sociedades de economia mista condições de

funcionamento idênticas às do setor privado, cabendo a essas entidades,

sob a supervisão ministerial, ajustar-se ao plano geral de governo".
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Na prática, além da supervisão ministerial, uma série de outras

limitações e controles próprios do Direito Público, são impostos às

empresas, através dos estatutos e leis de criação (Gordillo, 1973).

A entidade da Administração Indireta está obrigada a:

/ - prestar contas de sua gestão, pela forma e nos prazos estipulados em cada

caso;

II - prestar a qualquer momento, por intermédio do Ministro do Estado, as

informações solicitadas pelo Congresso Nacional;

III - evidenciar os resultados positivos ou negativos de seus trabalhos,

indicando suas causas e justificando as medidas postas em prática ou cuja

adoção se impuser, no interesse do serviço público (Decreto-lei n° 200/67,

art. 28).

Como pode ser notado, o controle da Administração Direta sobre

as empresas estatais, previsto pela legislação, é bastante abrangente. Vai

desde o controle da concordância da atuação da empresa com o

planejamento governamental até o controle de resultados. Os diagnósticos

existentes apontam, que esse controle está longe de atingir a finalidade

para a qual foi criado. Motta (1980, p.74) afirma que estes controles "na

verdade, não chegam a atingir os objetivos dessas organizações,

concentrando-se mais nos seus aspectos processualistas" ou seja, algumas

ações relativas a compras, pessoal, financiamentos, e outras são

submetidas a fiscalização do governo.

Entre as razões da inexistência do controle sobre objetivos podem

ser citadas (Motta, 1980, p.74):

. a ausência de operacionalização dos planos do governo, com a

determinação de objetivos, metas específicas e responsabilidade para

cada organização;

. a supervisão finalista requer uma maior qualificação dos recursos

humanos e um melhor conhecimento da realidade administrativa;

. a preocupação com segurança e a conseqüente definição ambígua dos

objetivos pelos dirigentes públicos;

. as deficiências na definição de política e áreas de competência dos

órgãos da administração direta e indireta.
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No Estado de São Paulo, esse controle era atribuído na prática, ao

Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (CODEC) e estava regulado pelo

Decreto n° 8812/76 (Grau, 1988, p.69).

3.4.3 O controle dos Tribunais de Contas

O controle exercido pelo Tribunal de Contas da União, sobre as

empresas estatais, estava condicionado, originariamente, à existência de

uma expressa disposição legal que o autorizasse, de acordo com o

Decreto-lei n° 199, de 25/02/76, art. n° 33.

A partir de 1975, todas as empresas estatais (federais, estaduais e

municipais) são submetidas à fiscalização dos Tribunais de Contas das

respectivas unidades da Federação, com o advento da Lei n° 6.223 de 14

de junho de 1975, alterada pela lei n° 6.525/78:

As entidades com personalidade jurídica de direito prívado, de cujo capital a

União, o Estado, o Distrito Federal, o Município ou qualquer entidade da

respectiva administração indireta seja detentor da totalidade ou da maioría

das ações ordinárias, ficam submetidas à fiscalização financeira do Tribu

nal de Contas competente, sem prejuízo do controle exercido pelo Poder

Executivo (art. 7o).

A flexibilidade necessária ao bom desempenho da atividade

empresarial não deve ser comprometida. É o que dispõe o § Io do art.

da Lei n° 6.223/75:

A fiscalização prevista neste artigo respeitará as peculiaridades de funcio

namento da entidade, limitando-se a verificar a exatidão das contas e a legi

timidade dos atos, e levará em conta os seus objetivos, natureza empresa

rial e operação segundo os métodos do setor privado da economia.

A proteção à empresa aparece ainda no art. 9o da Lei n° 6.223/75,

segundo o qual, o Tribunal de Contas não poderá intervir na política

adotada pela entidade para consecução dos objetivos estaturários e

contratuais.

7o
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No julgamento das contas das empresas, devem ser tomados como

base, o relatório anual, os balanços de encerramento do exercício, os

certificados de auditoria e o parecer dos órgãos que devem pronunciar-se

sobre as contas (Lei n° 6.223/75, art. n° 10).

3.4.4 O controle do Poder Legislativo

Esse controle é exercido indiretamente, através dos Tribunais de

Contas e diretamente, de acordo com a legislação específica. No Estado

de São Paulo, a Emenda Constitucional n° 9, de 2/5/78, submete à

autorização da Assembléia Legislativa, a subscrição ou aquisição de ações,

a realização ou aumento de capital de sociedade de economia mista ou de

empresa pública, assim como, a disposição de ações ou capital que tenha

subscrito, realizado ou aumentado.

Também no Estado de São Paulo, a Lei estadual n° 1.420, de

25/10/77, determina que sejam remetidas à Assembléia Legislativa

cópias integrais e autênticas de peças de procedimentos licitatórios, da

Administração Direta e Indireta. Esse dispositivo nem sempre tem sido

cumprido.
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CAPITULO IV

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO SETOR PÚBLICO

A avaliação de desempenho, teoricamente, pode ser realizada

em qualquer tipo de atividade do setor público, desde aquelas

desenvolvidas por associações de voluntários até as desenvolvidas pelas

empresas públicas. Qualquer atividade que seja dirigida para o

atingimento de objetivos específicos pode e deve ser cuidadosamente

avaliada.

Muitas vezes a falta de tempo é utilizada como desculpa para a sua

não realização. Avaliar não significa necessariamente, interromper o

curso de uma tarefa, atividade ou programa. Basta que uma pequena

parcela do tempo empregado seja utilizada na melhoria da eficácia em

relação aos gastos de energia, recursos financeiros e materiais. O objetivo

da avaliação é justamente determinar quais aspectos são mais ou menos

efetivos e como esses últimos podem ser melhorados.

Um ponto fundamental de qualquer avaliação é a identificação dos

elementos fundamentais do programa ou atividade em foco, para que não

seja produzida umajiyaliação superficial sobre os aspectos de mais fácil

mensuração.

Avaliar significa lidar adequadamente com a mudança, estar aberto

para a necessidade de melhoria do serviço prestado ou produto

fornecido. Uma avaliação efetiva pode contribuir para que a tendência a

inércia burocrática e a ossificação das organizações seja superada. A

partir dela é possível saber se os resultados esperados estão sendo

produzidos, a despeito das boas intenções que estão por trás do programa

ou atividade.

Os principais interessados na avaliação de desempenho são os

próprios usuários, grupos alvos, clientes, etc. Além deles, os membros da

organização e seus líderes também estarão interessados na avaliação, se

eles realmente estão preocupados com a viabilidade e sobrevivência da
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organização a longo prazo, e se esta tiver uma importância maior para

eles do que seus interesses particulares.

4.1 Elementos da avaliação

Para Smith (1980, p. 2-98), avaliar significa extrair o mérito ou

valor de alguma coisa através de um processo ativo. Ele enumera alguns

elementos que estão intimamente associados com a avaliação e que

merecem atenção especial do avaliador, tais como: valores, objetivos,

âmbito da avaliação, tempo, ambiente, recursos, técnica de avaliação,

feedback, processo decisório envolvido, custos, implementação dos

resultados e melhoria do processo de avaliação.

A seguir, procuraremos apresentar, de maneira suscinta, as

principais idéias do autor sobre alguns desses pontos.

As atividades desenvolvidas pelo ser humano e particularmente,

pelo setor público, estão normalmente associadas a valores. Esses valores

normalmente funcionam como restrições aos objetivos e meios utilizados

para atingir esses objetivos. A título de exemplo, podem ser citados, o da

melhoria da qualidade de vida da população, o respeito à dignidade da

pessoa humana e tantos outros.

Para que uma avaliação adequada seja realizada é necessário

identificar os principais valores da organização, programa ou projeto em

foco. Esses valores devem ser identificados o mais objetivamente possível

e de preferência, com a participação das pessoas envolvidas.

A partir dos valores pode-se obter uma clara compreensão das

metas e objetivos. É indispensável que haja participação e consenso dos

membros da organização na determinação dos objetivos e metas e que

elas sejam identificadas por escrito. Isso ajudará as pessoas a adquirirem

uma maior compreensão dos elementos essenciais da atividade ou

programa e um maior comprometimento com a mesma.
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O foco de um determinado processo de avaliação é geralmente, um

determinado programa. Um programa pode ser definido, de forma

simplificada, como o conjunto de atividades e outros recursos dirigidos

para a realização de metas e objetivos organizacionais específicos, dentro

do contexto de alguns valores estabelecidos. É necessário conhecer todas

as entradas, ou seja, pessoal, recursos financeiros, equipamentos, etc,

envolvidos no programa.

O processo de avaliação visa saber, se a alocação de todos os

recursos disponíveis está levando a atingir os objetivos desejados, e se

esse objetivo poderia ser obtido mais eficientemente, através de uma

outra combinação dos recursos disponíveis. No primeiro caso, busca-se

saber se o programa está fornecendo os impactos desejados ou seja,

busca -se responder à questão da eficácia. No segundo, busca-se saber

se o impacto do programa impede outras possibilidades de alocação dos

recursos (eficácia relativa ou custo da eficácia).

O termo "programa" pode se referir a uma grande variedade de

tarefas, atividades e níveis. De um programa pode fazer parte, um único

empregado, ou uma única máquina, ou um determinado sistema. Por

exemplo, pode estar sendo avaliada a atividade de recrutamento, ou um

determinado programa de treinamento, ou uma convenção anual. Num

nível mais amplo, pode estar sendo avaliada a organização como um todo,

ou suas grandes subdivisões. Nesse nível, geralmente a avaliação é

considerada dentro de um horizonte de tempo maior.

É conveniente, que no início do processo, seja utilizado um nível de

agregação menor. Na medida em que os avaliadores forem ganhando

confiança e experiência e o apoio da organização aumente, maiores níveis

de agregação podem ser utilizados.

Existe normalmente maior pressão de tempo sobre a realização da

avaliação de desempenho do que em outros tipos de pesquisa ou

atividade. Principalmente, quando o resultado da avaliação está sendo

esperado para que uma decisão sobre um determinado programa seja

tomada.
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Alguns programas demoram algum tempo para produzir seus

verdadeiros efeitos. Quanto maior for o espaço entre as medições, mais

adequada se torna a avaliação, quanto aos efeitos de longo prazo. Podem

ser realizadas entretanto, várias avaliações, usando tipos diferentes de

dados em cada uma, com propósitos diversos.

O ambiente físico e social onde está sendo realizada a avaliação é

muito importante em alguns casos. Muitas vezes, o resultado positivo da

avaliação deve-se, principalmente, à favorabilidade do ambiente.

Poderão ocorrer várias situações onde o ambiente social do

programa ou atividade constitui um elemento crítico para o seu sucesso.

Os resultados de uma pesquisa realizada na área de saúde, por exemplo,

indicam que as diferenças entre distritos, sobre a manutenção dos

pacientes com vida após o tratamento, são devidas às diferentes

composições sociais da população, e não à eficácia do tratamento (Flynn,

1990, pp. 102-103).

De forma semelhante, uma outra pesquisa realizada na Inglaterra

conclui que as melhores escolas são rebaixadas na avaliação, se for

levada em conta, na comparação com as poires escolas, a composição da

população. Isto significa que os resultados do topo têm mais espaço para

melhoria do que os da parte mais baixa da tabela. Ou seja, a expectativa

de melhoria do desempenho deve ser medida tomando como base o

potencial de cada unidade e não os resultados reais das outras (Flynn,

1990,p.l03).

A complexidade e a qualidade da avaliação devem variar em

função dos recursos disponíveis. A primeira pergunta a ser feita, antes de

iniciar o desenho do processo de avaliação, é de quanto se dispõe em

dinheiro e outros tipos de recursos para a realização da mesma.

Segundo Smith (1980, p. 102), o processo técnico de avaliação é

aquele conjunto de atividades que são executadas para determinar a

eficácia de um programa em relação a suas metas, e ao mesmo tempo,
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comparando o custo e eficácia relativa de um dado programa com o

custo/eficácia de programas alternativos, para obter a mesma meta.

Estudos realizados sobre o tema revelam que as pessoas conseguem

produzir uma avaliação de melhor qualidade quando se trata de avaliar

outras pessoas e programas, com os quais estejam familiarizadas. Por

outro lado, existe uma tendência a superestimar o valor dos próprios

programas, organizações, contribuições, etc. É por causa dessa

dificuldade que a avaliação feita por alguém de fora, sem qualquer

envolvimento com o programa ou organização, pode garantir maior

objetividade. De maneira semelhante, o avaliador externo pode levar o

programa ou organização a começar a coletar novos e melhores dados

sobre seu desempenho, considerar programas alternativos, identificar

metas e prioridades claramente, e assim por diante. O único problema é o

possível viés contido na avaliação de um único avaliador. Esse problema

pode ser resolvido utilizando um grupo de avaliadores, de tal forma que

o viés de cada um seja cancelado.

Uma vez que os resultados da avaliação estejam disponíveis, o

próximo passo será o de fornecer feedback aos decisores ou líderes da

organização ou programa. Esses resultados deverão influenciar as futuras

decisões de alguma forma.

Por trás de tudo isso, está um outro elemento essencial da avaliação

de desempenho que é o conjunto de decisões relevantes para o alvo do

processo de avaliação, e que serão influenciadas pelos resultados da

avaliação. O processo decisório diz respeito a uma rede complexa de

pessoas e suas tomadas de decisão ao longo do tempo, que afetam as

metas e valores.

O planejamento da avaliação deve ser feito a partir do processo

decisório, a cada passo, de tal forma que os resultados possam ser

implementados.

Vários autores definem avaliação como uma tentativa sistemática

de determinar o custo da eficácia relativa de um determinado programa.
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Para tomar decisões esclarecidas sobre apoiar ou parar um dado

programa, nós temos de conhecer quanta eficácia está sendo obtida por

unidade de recurso utilizado.

Smith (1980) considera implementação como o estágio posterior ao

momento em que uma decisão importantte foi afetada pelo resultado da

avaliação.

4.2 O processo de avaliação

A concepção tradicional de controle, no setor público, está centrada

basicamente, sobre o orçamento. Os sistemas de informação tradicionais

estão direcionados para a obtenção da informação sobre quanto está

sendo gasto e se o montante gasto está próximo do orçado. O enfoque

dirigido para desempenho, isto é, para o resultado obtido com os gastos

públicos, é bastante recente.

Os itens que normalmente são mensuráveis nas organizações sem

fins lucrativos são os seguintes (Flynn, 1990, p.100):

. As entradas - recursos utilizados pela organização, cuja valorização pode

ser feita em termos monetários ou através de alguma medida física.

. A função de produção - uma composição das entradas utilizadas, dentro

de um processo desenhado, para produzir o serviço.

. Produção - é obtida através da combinação das entradas de uma

determinada maneira. Podem ser citados como exemplos, pacientes

tratados, crianças educadas, ruas limpas.

. Resultados - a produção gera resultados, tais como uma população

saudável, uma força de trabalho educada, um ambiente atrativo para

beneficiados particulares de um serviço.

. Qualidade - tudo isso é obtido com um certo grau de qualidade, que

pode ser avaliada tanto de maneira subjetiva, quanto por indicadores.
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Uma forma de definir eficiência é a razão entre entradas e

capacidade de produção. Ex: o custo de fornecimento de uma cama

hospitalar em dois hospitais. Uma segunda forma de definir eficiência

poderia ser a razão entre entradas e saídas, ou o serviço realmente

prestado. Nesse caso a medida poderia ser do custo por milha de rua

limpa, o custo por paciente tratado, por criança educada, etc. Para chegar

a todas essas medidas é necessário conhecer a utilização da capacidade

de produção (Flynn, 1990, p.102).

A eficácia é uma medida mais abrangente. Corresponde ao

resultado do fornecimento do serviço comparado com o respectivo custo.

Em educação, uma medida comum do resultado é a aprovação nos

exames (eficiência), que nem sempre mede a qualidade da educação

fornecida (eficácia). O incremento da eficiência pode está sendo obtido

através de uma redução na qualidade do serviço prestado.

4.3 Formas de utilização das mensuracões

Uma das formas encontradas é a produção de tábuas de

comparação {league tables) das medidas alcançadas para determinados

indicadores de performance, por várias unidades. Essas tabelas são

utilizadas tanto para influenciar a alocação de recursos como para

incentivar a melhoria no nível de performance.

Uma outra forma possível de comparação é aquela produzida entre

os dados de uma determinada organização, ao longo do tempo. Alguns

sistemas de gerenciamento de performance consistem na produção de

alvos de melhoria, previamente combinados, de um ano para o próximo,

para uma determinada atividade ou programa.

Comparações entre organizações pertencentes a diferentes setores

são menos freqüentes. As comparações entre os setores público e privado

por exemplo, são desestimuladas, em função das grandes diferenças

existentes entre os dois setores.
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4.4 A ênfase na qualidade

O processo de trabalho, as técnicas de administração e a gestão da

produção passaram por grandes transformações, ao longo desse século.

Durante muito tempo, as técnicas produtivas visavam a redução no preço

unitário dos produtos através da produção em massa. Os ganhos de

produtividade resultavam de crescentes economias de escala e

mecanização da produção. O processo de trabalho baseava-se numa

extrema divisão de trabalho e parcializaçâo das tarefas, que dispensava a

qualificação da mão-de-obra. O controle de qualidade era realizado

apenas no final do processo produtivo e cabia à gerência realizá-lo.

A automação flexível provocou grandes modificações nos processos

de trabalho e nas técnicas de gestão, passando a exigir maior nível

educacional e novas qualificações dos empregados. O trabalho

participativo e comunicativo passou a ser promovido e estimulado. A

ênfase já não é mais colocada na produção em grande escala e sim, no

atendimento de uma demanda que se altera em ritmo acelerado.

O controle de qualidade, antes efetuado apenas no final do

processo, agora é desenvolvido ao longo do processo produtivo. Existe

uma busca permanente do incremento da produtividade, ou seja, do

aumento da relação entre a saída de produto e a entrada dos recursos. Ao

mesmo tempo, a melhoria permanente da qualidade é considerada como

a via mais adequada de aumentar a produtividade.

4.5 A busca da qualidade no setor público

A questão da qualidade é tratada com bastante objetividade e mais

facilmente, quando se refere a produtos. No campo da prestação de

serviços, o tema se reveste de grande subjetivismo.

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas,

qualidade é "a totalidade de propriedades e características de um

produto ou serviço, que confere sua habilidade em satisfazer

necessidades explícitas e implícitas."
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No caso dos serviços, o consumo e a produção ocorrem ao mesmo

tempo, ou seja, o consumidor participa diretamente do processo

produtivo. Essa é a principal diferença em relação ao produto e talvez a

principal dificuldade para se medir a qualidade de um determinado

serviço.

A mensuração da qualidade dos serviços é realizada através da

fixação de indicadores. A construção desses indicadores deve considerar,

além da interface como consumidor ou cliente, as atividades de suporte

componentes do serviço nas etapas intermediárias, assim como, os

eventuais produtos eventualmente envolvidos na prestação do serviço.

Para se medir a qualidade no serviço público através de

indicadores é necessário considerar as seguintes dimensões: qualidade

do processo, qualidade do serviço prestado e qualidade da organização.

A qualidade do processo diz respeito à eficiência na prestação do

serviço, ou seja, é o atendimento no momento certo, com os resultados

esperados. É o ponto mais importante, no caso particular dos serviços.

A qualidade do serviço prestado está associada ao conceito de

eficácia, isto é, o grau de atendimento de uma determinada necessidade

ou melhoria de uma determinada situação.

A qualidade da organização ou da gestão correponde ao resultado

conjunto obtido pela instituição, no cumprimento da sua missão principal,

através da mensuração da qualidade dos processos, nível de motivação

dos seus membros e grau de satisfação dos clientes.

A melhoria da qualidade do processo e da gestão irá gerar um

aumento na produtividade. De forma inversa, um aumento na

produtividade pode ser um indicador da qualidade do processo e da

gestão. A produtividade pode ser obtida, a partir do produto obtido por

unidade do fator trabalho empregado na produção, ou então, "como a

diferença entre o incremento do produto e os incrementos nas
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quantidades dos recursos produtivos utilizados (trabalho, capital,

matéria-prima, insumos), ou alternativamente, o incremento no produto

não explicado pelo simples aumento da quantidade dos recursos

utilizados " (MEFP/IPEA, 1991, p.12).

Finalmente, de acordo com a nova concepção de Qualidade Total,

deve existir uma preocupação constante e o compromisso de todos os

agentes que intervém no processo com a melhoria. Não se trata apenas

de realizar o controle em determinados pontos do processo de produção.

Não se pode obter qualidade em um determinado setor se os outros não a

obtiverem também.

4.6 A construção de indicadores no setor público

Esses indicadores podem corresponder a vários níveis de agregação.

Podem ser construídos indicadores referentes a um determinado produto

ou processo, ou a um conjunto de produtos e processos pertencentes a

diversas unidades. No último caso, os indicadores podem ser obtidos

através de uma composição dos indicadores específicos ou então, através

do cálculo direto, a partir de dados estatísticos. O nível de agregação dos

indicadores é determinado pelo nível de agregação da avaliação.

A construção de indicadores está geralmente associada a um

programa de qualidade. A função principal do indicador é determinar os

avanços obtidos através do programa.

Outro requisito importante diz respeito ao princípio básico da

qualidade que é a descentralização. Os indicadores devem ser definidos

de preferência, por um grupo de trabalho composto pelas pessoas

envolvidas direta ou indiretamente no processo.

Cada indicador deve estar associado a um padrão de qualidade, isto

é ao objetivo ou meta a ser alcançado. Esse padrão, deverá ser construído

de forma participativa e principalmente, levando em consideração o

interesse do usuário. Na construção do padrão, o grupo pode estabelecer
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comparações com o setor privado, outras organizações do setor público,

experiências de outros países, etc.

Em função do princípio da Qualidade Total de melhoramento

constante, uma vez alcançada, a meta deverá ser deslocada para níveis

superiores.

4.7 Metodologia para geração de um indicador

A qualidade do indicador depende do grau em que o mesmo atenda

aos seguintes requisitos (MEFP/IPEA, 1991):

. seletividade - captação das principais etapas do processo, ou seja,

aquelas etapas críticas para a obtenção do resultado e de grande

interface com o consumidor ou cliente;

. simplicidade e baixo custo de obtenção - de compreensão fácil e obtido

através da utilização de relações percentuais simples, média aritmética,

números absolutos, etc;

. cobertura - representatividade, inclusive em termos estatísticos, do

processo, área, etc, ao qual está relacionado; cobertura do maior

número de situações possível;

. estabilidade - permanência e geração através de procedimentos

rotinizados;

. rastreabilidade - manter em arquivo, os dados, informações, memórias

de cálculo e servidores envolvidos na construção dos indicadores.

A falta de uma documentação adequada de todos os passos

necessários e pessoas envolvidas na geração e cálculo do indicador,

compromete a confiabilidade do mesmo.
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Um outro aspecto fundamental a ser considerado na geração dos

indicadores de qualidade é a satisfação do consumidor ou cliente. A

forma mais simples de obter esse dado é a enquete,. Esta pode ser

dirigida a usuários diretos do produto ou serviço, ou a pessoas que nunca

utilizaram o produto ou serviço em questão. Nesse último caso, poderá

ser obtida uma avaliação mais objetiva da qualidade. Os dois tipos de

enquete devem ser utilizadas conjuntamente.
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CAPITULO V

O CASO DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

5.1 Antecedentes

Tem sido observada uma tendência crescente à descentralização

das atividades e funções da administração pública estadual paulista, nas

últimas décadas. Inicialmente esta tendência se manifesta através do

aparecimento e desenvolvimento das autarquias, sob a forma de

desdobramentos de organismos da administração direta. A partir de

meados da década de 60, observa-se a proliferação das empresas

públicas em setores economicamente relevantes, substituindo as antigas

autarquias que atuavam nesses setores.

Embora ainda exista o prodomínio das autarquias nos serviços

públicos convencionais (educação, saúde pública, previdência social, etc),

mais recentemente, ocorre uma crescente incorporação de outras áreas

ao sistema descentralizado sob a forma de fundações e empresas.

A partir desse processo generalizado de descentralização, surgem

novos arranjos institucionais e reordenação das linhas de controle e do

poder, na esfera da administração pública paulista.

No período compreendido entre julho de 1986 e março de 1987, foi

desenvolvido pela Fundação do Desenvolvimento Administrativo

(FUNDAP), um amplo projeto de pesquisa com o propósito de "ampliar o

entendimento sobre as relações entre a estrutura organizacional da

Administração Pública e o fenômeno da governabilidade, no caso

particular do Estado de São Paulo, e, ..., identificar alternativas de

mudança na organização da Administração Pública." (Felicíssimo et alii,

1988, p.8)

A experiência recente de introdução do contrato de gestão na

Administração Pública paulista faz parte portanto, de um processo
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iniciado anteriormente, que tem como foco de análise, a perspectiva da

governabilidade.

A perspectiva da governabilidade procura analisar as ineficiências,

as crises e a incapacidade das organizações públicas para responder às

demandas da sociedade. A partir dessa análise são desenvolvidas

estratégias, mecanismos e instrumentos políticos e administrativos para a

melhoria da capacidade de direcionamento e de desempenho do Estado.

Entre os instrumentos administrativos utilizados encontram-se a

avaliação de desempenho e o contrato de gestão.

Durante o governo Quércia (1987-1990) foi criado um sistema de

avaliação de desempenho das empresas públicas, com o objetivo de

fornecer subsídios às análises orçamentárias anuais, ao acompanhamento

orçamentário, como também, aos pareceres realizados pela CIEF/SPG

(Coordenadoria de Investimentos, Empresas e Fundações/Secretaria de

Planejamento e Gestão).

A partir do advento do contrato de gestão, esse objetivo passa a ser

ampliado. Além de fornecer informações durante a concepção e

negociação de cada contrato, serve como apoio para a realização de

diagnóstico da empresa, durante a fase de acompanhamento do contrato.

Esse tipo de aplicação da avaliação de desempenho tem se restringido às

empresas públicas; não tem sido utilizado pelas unidades da

administração direta, autárquica e fundacional.

5.2 início do processo

O novo governo do Estado de São Paulo, empossado em março de

1991, tinha como meta a modernização do setor público. Entre os

instrumentos utilizados no cumprimento dessa meta, estava o contrato

de gestão.
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5.3 Objetivos

A criação dos contratos de gestão, segundo pronunciamento do

próprio governo, visava:

. Possibilitar ao governo central um maior conhecimento das instituições

públicas e estimular o auto-conhecimento de cada uma delas.

. Contribuir para a mudança nos métodos de supervisão das

entidades públicas, substituindo os controles de meios por controles de

resultados.

. Estimular a adoção, no setor público, de um estilo moderno de admi

nistração, voltada para a qualidade dos produtos e processos e

eficiência técnico-administrativa.

. Recuperar a função planejamento no âmbito da gestão estadual, através

da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão (SPG).

Ao longo do processo de implantação dos contratos de gestão,

outros objetivos surgiram:

. Criação de uma abertura, por parte do governo, para o atendimento da

demanda de algumas entidades por maior autonomia na gestão dos

recursos (pessoal, controle de contratação, endividamento, tarifas, etc).

. Possibilitar às empresas públicas uma interação maior com o setor

privado através da concessão de serviços, terceirização, franquia,

privatização, etc.

5.4 Critérios orientadores do processo

Conforme documento da Secretaria Estadual de Planejamento e

Gestão, os critérios que orientam o processo são os seguintes:

. Consideração e respeito às características permanentes e momentâneas
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das entidades (administração direta, autarquias, fundações e empresas).

. Aprimoramento constante do contrato de gestão, através do

acompanhamento efetivo de todos os eventos e atenção para as

alterações necessárias.

. Envolvimento de toda a equipe através de um processo de discussão e

entendimento acerca de questões básicas para o sucesso do programa.

. Inexistência de superestruturas de controle ou seja, o contrato de gestão

não deve ser orientado por normas e regulamentos.

. Utilização de sistemas de planejamento e controle em uso nas entidades.

. Compatibilização e padronização de critérios e formas de cálculo dos in

dicadores para as entidades do mesmo setor ou área de atuação.

5.5 Âmbito e alcance do processo

A intenção do governo do Estado de São Paulo era firmar, até

dezembro de 1991, contratos de gestão com entidades da administração

direta, autarquias, fundações e empresas públicas.

5.6 Entidades intervenientes no processo

. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SPG) - além de

representar o Governo do Estado no momento da contratação, possui o

importante papel de acompanhamento e controle do processo.

. Secretaria Tutelar - emite parecer técnico sobre as propostas

contratuais formuladas pelas entidades e representa o Governo do

Estado em conjunto com a SPG, no momento da contratação.

. Entidade da administração pública - formula a proposta contratual, de

acordo com as definições e critérios pré-estabelecidos pela SPG.
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5.7 Estratégia

De acordo com um documento da Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão (SPG) devem fazer parte da estratégia de

implantação dos contratos de gestão no Estado de São Paulo:

. Montar uma estratégia de comunicação do órgão controlador dirigida

aos órgãos setoriais, com o objetivo de demonstrar a importância do

contrato de gestão como instrumento de planejamento.

. Desenvolver redes de informação interna, no órgão setorial, para

divulgar o processo e obter um maior envolvimento e motivação por

parte dos funcionários, com a intenção de alcançar os resultados

pretendidos.

. Desenvolver programas de treinamento para os analistas do órgão

setorial e do órgão controlador, com a intenção de uniformizar a

linguagem relativa aos conceitos básicos de planejamento.

5.8 Metodologia do processo

O contrato de gestão é estabelecido através de um compromisso

formal entre uma entidade da administração pública e o Governo do

Estado, representado pela Secretaria Tutelar e pela Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão.

As propostas contratuais são especificadas por cada entidade

contratante, com base na norma emitida pela SPG. Foi adotada uma

norma única para todas as entidades (administração direta, autarquias e

empresas públicas).

O Governo do Estado se compromete apenas com o cumprimento

das dotações orçamentárias do Tesouro do Estado. Estas dotações fazem

parte do orçamento-programa da entidade, previamente aprovado pelo
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governo central e pela Assembléia Legislativa do Estado para o período

de vigência do contrato.

Existe uma exigência de coerência entre o volume global de

recursos previstos no contrato e o orçamento da entidade.

Os elementos que compõem o contrato são: a missão da entidade

definida pelo seu estatuto, as diretrizes a serem seguidas no período de

vigência do contrato, os objetivos gerenciais e as metas quantitativas

correspondentes. Cada meta deve ser especificada através de um quadro

que contém, o indicador de avaliação para acompanhamento e o

cronograma com previsão mensal dos níveis a serem atingidos pelo

indicador.

Faz parte ainda do quadro de metas, a lista seqüencial das ações

que a entidade precisa realizar para que a meta programada seja

atingida, como também, o montante de recursos necessários para a

execução de cada uma das ações. Tais recursos são especificados por

fonte.

O governo estadual fornece uma lista de diretrizes, por setor de

atividade, como orientação para a entidade, na definição das suas

próprias diretrizes.

Foram mantidos os antigos controles orçamentários, sobre o quadro

de pessoal, sobre a liberação de licitações de obras e serviços, os

controles tarifários, etc.

5.9 Obstáculos e formas de superação

Um diagnóstico apresentado por um grupo de técnicos pertencentes

a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo identifica

alguns problemas e obstáculos à implantação dos contratos de gestão no

Estado de São Paulo, no ano de 1992, e apresenta algumas medidas

corretivas necessárias.
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5.9.1 Estratégia de implantação dos CG's

Obstáculos

. A implantação do contrato de gestão, na Administração Pública paulista,

partiu de uma decisão unilateral do poder executivo, com graus

diferenciados de aceitação por parte das unidades.

. Ausência de um estágio de conscientização sobre a dimensão e alcance

da experiência, com vistas a facilitar e agilizar a comunicação entre as

partes intervenientes no processo: Secretaria Gestora, Secretaria Tutelar

e órgãos setoriais.

. Não houve uma adequada preparação dos técnicos da Secretaria de

Planejamento e Gestão (SPG) de tal forma que eles pudessem assumir

plenamente, o papel de coordenação e controle do processo.

. Os contratos foram recebidos, por alguns órgãos setoriais, como uma

nova modalidade de controle de suas atividades, e não como um

instrumento de planejamento e auto-gerenciamento.

. Não houve uma adequada divulgação interna do novo instrumento, nos

órgãos setoriais, para promover maior participação dos funcionários

das várias áreas envolvidas.

. A inexistência de um embasamento normativo "dificulta, em grande

parte, o reconhecimento formal das obrigações contratuais estipuladas.

Isso faz com que as entidades não reconheçam a legitimidade do

documento e não respeitem prazos de entrega".

. A utilização de uma forma única de contrato para todas as entidades,

sem levar em consideração as especificidades de cada uma delas.

. Falta de compatibilidade entre o cronograma de elaboração e

implantação dos CG's e os demais processos conduzidos pela SPG.
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Medidas adotadas

Em 1993, algumas medidas foram adotadas com o objetivo de

solucionar as questões acima levantadas: 1) aumento no grau de

formalização e normatização dos contratos, com a introdução da

obrigatoriedade, cronograma geral de implantação, designação formal do

Coordenador Estadual, Coordenador Setorial e Representante da Entidade;

2) melhoria na qualidade das normas, a partir das discussões

estabelecidas com as diversas áreas.

5.9.2 Formas de negociação

Obstáculos

. Observa-se um certo grau de assimetria nas relações entre as partes, o

que resulta num excesso de obrigações impostas ao órgão executante,

sem a devida contrapartida por parte do Estado.

. Ausência de um sistema de sanções e recompensas.

. A rigidez dos controles institucionais diminui o grau de liberdade na

gestão setorial e conseqüentemente, dificulta a utilização do CG em toda

a sua potencialidade.

. Vinculação insuficiente entre as metas da entidade, o Programa de

Governo, o Plano Plurianual, as Leis de Diretrizes Orçamentárias e o

Orçamento Programa.

. Inexistência de um sistema de planejamento estratégico adequado, a

partir do qual possam ser estabelecidas as metas operacionais

mensuráveis.

. Os CG's não refletiram a realidade das entidades, e não houve uma

preocupação com resultados. Foram utilizados muito mais, como forma

de conseguir recursos para o orçamento.
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. Falta de definição formal de responsabilidade e atribuições para cada

técnico, na maior parte dos contratos.

. Crise financeira do Estado.

Medidas adotadas

A vinculação entre os objetivos e metas com as diretrizes

constantes no Programa de Governo passa a ser exigida na Norma de

Procedimentos para Elaboração dos CG's de 1993, através de:

. "registro dos itens constantes do Programa de Governo que justifiquem

a adoção dos objetivos";

."identificação dos itens do Plano Plurianual que embasam o

estabelecimento dos objetivos";

. "identificação da relação entre cada objetivo proposto com as diretrizes

setoriais aprovadas".

Além disso, foram esclarecidos alguns conceitos básicos ao processo

de implantação dos contratos de gestão.

5.9.3 Instrumentos de acompanhamento

Obstáculos

. Inadequação dos instrumentos de acompanhamento dos contratos.

Foram criados 5 instrumentos de controle, bastante semelhantes entre

si, que acabaram produzindo um volume desnecessário de informação.

. Ausência, nas entidades, de um sistema de informação adequado à

nova realidade, que permita: 1) a criação de instrumentos de avaliação

e acompanhamento das suas ações, programas e projetos; 2) a

elaboração de análises de custo/benefício; 3) a construção de série

histórica, no caso de metas que apresentem indicadores operacionais.
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Dificuldade para definição de indicadores que refletissem a realização

das metas.

Ausência de análise qualitativa em alguns relatórios de avaliação

fornecidos pelas entidades.

Falta de confiabilidade das informações produzidas pelas entidades.

Limitação do sistema informatizado de acompanhamento. Este só

permitia 3 tipos de controles: cadastramento de metas,

encaminhamento de informações e acompanhamento de metas (desvios

em quantidades).

Ausência de definição formal de responsabilidade e atribuições, para

cada técnico.

Medidas adotadas

. Foi implantado o Sistema Monitor (informatizado) com os seguintes

módulos: Normas e Procedimentos, Cadastro de Entidades, Contratos de

Gestão (missão, objetivos, diretrizes e metas) e Controle (cronograma).

5.10 A implementação dos Contratos de Gestão

As informações contidas nesse tópico têm como fonte um trabalho

publicado por Maristela de André (1993), da Secretaria de Planejamento

e Gestão de São Paulo (SPG). Essas informações correspondem

aproximadamente, ao perído 1991-1992.

Na implementação dos contratos de gestão pode ser observado um

grau maior ou menor de dificuldade, em função das especificidades de

cada grupo de entidades.
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O contrato de gestão nas empresas

As empresas contratadas, no Estado de São Paulo, são classificadas

pela autora, em quatro categorias:

Ia categoria: contém as empresas das áreas de energia, saneamento e

transportes. Os pontos que merecem destaque são:

. Envolvimento dos vários níveis hierárquicos da empresa nas etapas de

formulação, discussão, negociação de objetivos e metas.

. Integração do contrato de gestão ao planejamento interno da empresa e

responsabilização do corpo funcional com os compromissos do contrato.

. Acompanhamento parcial, através do contrato de gestão, de alguns

aspectos da gestão da empresa, tais como, qualidade dos serviços, efi

ciência de recursos humanos, instalações e equipamentos, desempenho

econômico-financeiro e esforço de investimento.

. Bom nível técnico no processo de acompanhamento dos contratos, com

destaque para os seguintes pontos: 1) participação dos vários escalões

da empresa; 2) confronto entre o realizado e o previsto, acompanhado

das devidas justificativas para os eventuais desvios.

. Pressão pela introdução de cláusulas de contrapartida, por parte do

governo, que as libere de controles de meios. Estes controles reduzem

sua autonomia decisória e tornam a sua administração burocratizada e

menos eficiente do que as empresas congêneres internacionais.

2 a categoria: é constituída por um grupo heterogêneo de empresas

dos seguintes ramos de atividade: indústria, comércio, armazenagem,

serviços de natureza industrial, de informática e de controle da poluição.

Merecem destaque, os seguintes pontos:
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Dificuldade para definição de objetivos e metas da qualidade de

produtos e serviços e de metas de eficiência do processo produtivo;

Dificuldade para formulação de planos estratégicos e operacionais,

justificada em alguns casos, pela existência de pressões políticas.

Envolvimento, na maior parte das empresas, de todos os níveis de

gerência, na concepção e acompanhamento dos planos operacionais

internos.

Especificação de metas por diretoria, superintendência e departamento,

a partir das quais são especificadas as metas do contrato.

3 a categoria: fazem parte desse grupo, empresas de infra-estrutura e

administração de obras de construção civil. Nesse grupo observa-se o

seguinte quadro:

. Ausência de planos estratégicos nas empresas.

. Participação intermitente das áreas internas na concepção das propostas

contratuais, com a conseqüente redução do grau de responsabilidade

do corpo funcional em relação as mesmas.

. Ausência de mecanismos de avaliação da eficiência da empresa.

. Existência, em alguns contratos, de critérios para fixação de custos

unitários por módulo de obra.

. Autonomia de gestão reduzida pela existência de pressões políticas.

4a categoria: desse grupo fazem parte as empresas da área financeira.

Nesse grupo ocorre:

. Maior autonomia de gestão em relação aos outros grupos.
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. Existência de sistemas internos de acompanhamento administrativo.

. Metas concentradas no volume de operações.

. Inexistência de metas de rentabilidade e de nível de risco operacional.

5 a categoria: desse grupo, fazem parte as empresas de prestação de

serviços de apoio administrativo e de assessoramento a outras entidades.

Observa-se o seguinte:

. Dificuldade na mensuração do produto final e de sua qualidade.

. Dificuldade na formulação de planos estratégicos.

. Especificação genérica dos objetivos contratuais.

. Estrutura interna não direcionada para o acompanhamento de

objetivos, com ênfase na administração de meios,,

O contrato de gestão nas organizações da administração

direta, autárquica e fundacional

Nesse grupo, podem ser destacados os seguintes pontos:

. Dificuldade para definição de indicadores para acompanhamento da

realização das metas.

. Desconsideração da demanda potencial e de estatísticas da qualidade

dos serviços prestados.

. Concentração em objetivos e metas de eficácia, para o período de

vigência do contrato.
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O contrato de gestão nos institutos de pesquisa

Merecem destaque, os seguintes pontos:

. "Os contratos são firmados sobre objetivos de eficácia, alguns deles com

definição vaga".

. Dificuldade de alocação dos recursos (humanos e materiais) aos

objetivos e metas selecionados.

. Exigência de desenvolvimento de sistemas matriciais de acompanha

mento de custos por projeto.

. Existência de alta capacitação técnica gerencial.

. Dificuldade, em função da natureza da atividade, em realizar avaliação

da qualidade dos serviços prestados.

. Ausência de indicadores de efetividade e eficiência.

0 contrato de gestão nas instituições dedicadas ao

planejamento, articulação e ao assessoramento de órgãos

públicos

Nesse grupo, são identificados os seguintes pontos:

. Dificuldade em produzir mensuração significativa das metas.

. Dificuldade na definição de objetivos claros e mensuráveis.

. Dificuldade na realização da avaliação de eficiência.

. Questionamento da validade da implantação dos contratos de gestão

nessas instituições.
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O contrato de gestão nas entidades de saúde pública

(hospitais, centros de saúde, laboratórios de análises)

Aqui a situação é a seguinte:

. Inexistência de preocupação com a efetividade.

. Estimação da demanda potencial através da demanda efetiva, o que

provoca distorções, dada a grande dificuldade de acesso ao sistema de

saúde pública, pela população.

. Pouca referência à qualidade dos serviços e desconsideração do grau de

satisfação dos usuários.

. Alguma preocupação com a eficiência gerencial, embora a questão da

eficiência não seja sempre tratada de forma adequada.

. Resistência da administração das entidades às mudanças necessárias.

. Os contratos apresentam objetivos e metas de eficácia e as metas

quantitativas são freqüentes, embora o confronto com a situação

anterior nem sempre seja realizado.

. Exigência de um estudo mais aprofundado das especificidades do setor

que possibilite o desenvolvimento de indicadores de avaliação de

desempenho.

O contrato de gestão nas instituições educacionais

universitárias

A situação desse grupo é a seguinte:

. Ausência de indicadores de efetividade.

. Presença de objetivos e metas de eficácia quantificáveis.
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Ausência de indicadores de qualidade de atendimento e capacitação dos

alunos.

Ausência da dimensão eficiência.

Resistência do corpo docente a qualquer tipo de avaliação à instituição.
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CAPITULO VI

CONCLUSÃO

O objetivo principal do contrato de gestão é concentrar o controle

governamental sobre os resultados das entidades, o que possibilita a

simplificação gradativa das estruturas normativas e a introdução de um

sistema de sanções e recompensas. Esse sistema, por sua vez, pode

viabilizar a introdução de novas formas de avaliação de desempenho do

pessoal, e ao mesmo tempo, promover uma melhoria no desempenho e

produtividade.

No caso particular das empresas estatais, o contrato, além de

delimitar o conjunto de restrições e regulações a que são submetidas as

entidades, permite que seja estipulada uma compensação financeira pela

prestação de serviços de natureza não empresarial. Passa a existir uma

preocupação maior, por parte do governo, com a necessidade de

flexibilização do controle e com o equilíbrio econômico-financeiro das

empresas.

Na Administração Direta, a experiência de contratação apresenta

algumas limitações e dificuldades, decorrentes, por um lado, da própria

natureza da atividade das instituições e por outro, do despreparo

gerencial das mesmas.

A partir da análise da implementação dos contratos de gestão, no

governo de São Paulo, podemos observar um menor grau de dificuldade,

nas empresas das áreas de energia, saneamento e transportes. Nesse

grupo, a experiência encontra um alto nível de aceitação, com ampla

participação dos vários níveis hierárquicos, nas etapas de formulação,

discussão e negociação de objetivos e metas, e um bom nível técnico no

processo de acompanhamento dos contratos. Esse grupo poderia ter sido

utilizado inicialmente, como grupo-piloto, dentro de uma abordagem de

implementação mais gradativa, prevendo um período de aprendizagem

dos novos conceitos e métodos de trabalho.
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Entre os obstáculos identificados pelo diagnóstico realizado pelos

técnicos da Secretaria de Planejamento e Gestão consta a ausência de um

estágio de conscientização sobre a dimensão e alcance da experiência,

com vistas a facilitar e agilizar a comunicação entre as partes

intervenientes no processo.

A estratégia de implantação dos CG's, em São Paulo, apresenta a

vantagem de impelir todas as entidades a ação imediata e obter

resultados mais rapidamente. A grande desvantagem dessa estratégia é

não permitir que as correções devidas sejam feitas previamente, e que os

responsáveis pela direção e controle do processo se capacitem nos novos

conceitos, métodos e instrumentos de trabalho antes dos demais.

Faz parte do diagnóstico acima referido a constatação da ausência

de uma adequada preparação dos técnicos da Secretaria de Planejamento

e Gestão nos conceitos e instrumentos indispensáveis ao processo de

implantação e acompanhamento dos contratos.

A falta de um estágio de conscientização e preparação, tanto dos

técnicos e representantes dos órgãos, como de todo o corpo funcional, é

responsável por outros problemas: 1) os CG's não foram utilizados em

toda a sua potencialidade; 2) houve uma participação insuficiente dos

funcionários das várias áreas envolvidas; 3) não foram consideradas as

especificidades das entidades; 4) observou-se a falta de reconhecimento

da legitimidade dos contratos pelas entidades.

Em qualquer experiência de mudança organizacional é fundamental

que exista um período de negociação do apoio dos principais decisores e

formadores de opinião, principalmente quando a experiência envolve um

conjunto heterogêneo de entidades. A falta de legitimidade apontada no

diagnóstico não deve ser atribuída apenas a falta de um embasamento

normativo adequado, mas também, ao fato de não ter sido estabelecido o

acordo inicial. A implantação do contrato de gestão, na Administração

Pública paulista, partiu de uma decisão unilateral do poder executivo,

com graus diferenciados de aceitação por parte das unidades..
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Os contratos de gestão foram criados, pelo governo do Estado de São

Paulo, com os seguintes objetivos principais: 1) melhorar o desempenho

das instituições públicas, através da adoção de uma administração

voltada para a qualidade dos produtos e processos e eficiência técnico-

administrativa; 2) contribuir para a mudança nos métodos de supervisão

das entidades públicas, substituindo o controle de meios por controles de

resultados; 3) recuperar a função planejamento no âmbito da gestão

estadual, através da Secretaria de Planejamento e Gestão. A questão da

autonomia e da redução das restrições e regulações aparece apenas num

segundo momento, como possibilidade e não como objetivo a ser atingido

em todas as entidades.

Não se trata apenas de reduzir as restrições impostas pelo governo

central às empresas, mas principalmente de explicitá-las. A redução das

restrições deverá se realizar gradativamente, na medida em que for

possível. Antes que isso aconteça é preciso que os objetivos acima

enunciados sejam alcançados. Um certo grau de assimetria nas relações

entre as partes contratantes é aceitável, principalmente durante a fase

de consolidação da experiência.

Alguns dos obstáculos apresentados pelo diagnóstico da SPG estão

relacionados à função de planejamento: 1) os contratos de gestão não

refletiram a realidade das entidades; 2) dificuldade no estabelecimento

de metas operacionais mensuráveis; 3) vinculação insuficiente entre as

metas da entidade e o planejamento do governo estadual; 4) ausência de

um sistema de sanções e recompensas; 4) falta de definição formal de

responsabilidade e atribuições para cada técnico, na maior parte dos

contratos.

A existência de um planejamento prévio, tanto por parte da

entidade como do governo central, é uma das pré-condições necessárias

ao processo de implantação do contrato de gestão. Como vimos

anteriormente, os resultados esperados devem refletir as condições e

capacidades reais da entidade. As metas e objetivos devem ser

especificadas de forma precisa, clara e sem ambigüidade e devem ser

detalhadas em diferentes níveis de agregação e de responsabilidade.
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O setor público brasileiro, de uma maneira geral, não possui

experiência em planejamento estratégico suficiente, para atender às

necessidades acima enumeradas.

No segundo capítulo foi descrito de forma detalhada, um processo

de planejamento estratégico adequado para as organizações públicas.

Trata-se de um processo relativamente longo e complexo e que exige um

certo investimento em tempo e recursos para ser aplicado com êxito. É

indispensável que o apoio e envolvimento das principais lideranças seja

obtido logo no início do processo.

Os sistemas de informação das organizações do setor público estão

preparados para atender às necessidades de informação de um controle

centrado, basicamente, sobre o orçamento. A preocupação principal é

saber quanto está sendo gasto, e se o montante gasto está próximo do

orçado. A adoção de um enfoque dirigido para resultados exige o

desenho de novos sistemas que permitam às entidades: 1) a criação de

instrumentos de avaliação e acompanhamento das suas ações, programas

e projetos; 2) a elaboração de análises de custo/benefício; 3) a construção

de série histórica, no caso de metas que apresentem indicadores

operacionais.

No quarto capítulo, discutimos amplamente, a questão da avaliação

de desempenho no setor público. A qualidade e complexidade da

avaliação devem variar em função dos recursos disponíveis. Avaliações

realizadas num nível de agregação menor podem ser utilizadas

inicialmente, como forma de adquirir experiência e apoio da organização.

Um elemento essencial da avaliação de desempenho é o conjunto de

decisões relevantes para o alvo do processo de avaliação, e que serão

influenciadas pelos resultados da avaliação. No caso particular do

contrato de gestão, o planejamento desta deve ser feito a partir daquilo

que foi estabelecido no contrato, de tal forma que os resultados da

avaliação sirvam como subsídios na avaliação dos contratos.
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