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RESUMO 

 

A partir do ano de 2003, o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais passou a utilizar um 

instrumento de contratualização de resultados, conhecido como Acordo de Resultados. 

Passados cinco anos de utilização, nota-se um amadurecimento da discussão acerca deste 

instrumento, resultando em alterações no marco legal que rege o Acordo, ocorridas no ano de 

2008. O desenho do contrato de gestão foi alterado, de modo a criar maiores incentivos e 

maior aderência à estratégia de governo. O objetivo do presente trabalho consiste na análise 

das mudanças ocorridas na legislação do Acordo de Resultados, acarretando numa nova 

metodologia, objetivando contribuir para uma melhor discussão acerca de seus limites e 

oportunidades.  

 

Palavras-chave: Acordo de Resultados. Comissão de Acompanhamento e Avaliação. Contrato 

de Gestão. Choque de Gestão. Nova Gestão Pública. Prêmio por Produtividade.  
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ABSTRACT 

 

Since 2003, the government of Minas Gerais began to use an instrument of contracting for 

results, known as Agreement on Results. After five years of use, there is a maturation of the 

discussion about this tool, resulting in changes in the legal framework governing the 

agreement, occurred in the year 2008. The design of the management contract was amended 

to create greater incentives and greater adherence to the strategy of government. The purpose 

of this study is to analyze the changes in the laws of the Agreement on Results, generating a 

new methodology, to contribute to a better discussion about its limitations and opportunities. 

 

Key words: Agreement on Results. Monitoring and Evaluation Commission. Contract 

Management. Shock Management. New Public Management. Award for Productivity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Uma característica fundamental para compreender a atuação de Governos nas 

sociedades pré-capitalistas e pré-democráticas é o patrimonialismo. Pereira (2005) mostra 

uma definição clara sobre esta característica. Conforme o autor:  

 

“Patrimonialismo” significa a incapacidade ou a relutância de o príncipe distinguir 

entre o patrimônio público e seus bens privados. 

 

Como forma de proteger o patrimônio público contra uma espécie de 

privatização do Estado surgem a democracia e a administração pública burocrática. A 

primeira atua de forma a inibir a tirania enquanto que a segunda visa dotar o serviço público 

de profissionalismo e impessoalidade. Para os propósitos iniciais deste estudo, será focada a 

análise da administração pública burocrática. Weber (1966) apresenta algumas características 

burocráticas, que, em suma, são: 

 

1. Áreas jurisdicionais fixas e oficiais, regidas por regras; 

 

2. Princípios de hierarquia dos cargos regulam a superioridade e a subordinação entre 

cargos; 

 

3. Administração baseada em documentos escritos, que devem ser conservados; 

 

4. Treinamento e a especialização como pressupostos básicos; 

 

5. O seu desenvolvimento completo implica em delimitação integral do tempo de 

trabalho de um funcionário; 
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6. Regras gerais, estáveis e exaustivas devem ser seguidas, de modo que se transformem 

em aprendizado aos técnicos. 

 

Este modelo administrativo fazia sentido em Estados Liberais, vigentes no 

século XVIII, que atuavam basicamente na proteção aos direitos de propriedade. Porém, na 

medida em que o governo ampliou seu papel na sociedade e na economia, passando a ser 

chamado de Estado de Bem-Estar-Social, este modelo se mostrou inadequado. O controle 

hierárquico e estritamente formal dos processos se mostrou uma estratégia que, mesmo 

evitando maneiras de corrupção e nepotismo, se consolidava como excessivamente lento, 

ineficiente e gerador de altos custos. Deveria se pensar num modelo administrativo que 

conseguisse atingir um patamar de eficiência satisfatória no provimento de bens e serviços 

públicos. Deste modo, na segunda metade do século XX emerge uma intensa insatisfação com 

a administração pública burocrática, acarretando na Crise do Estado.  

 

Surge, então, como forma de responder a esta crise, a administração pública 

gerencial, ou Nova Gestão Pública (NGP). De acordo com Pereira (2005), este modelo 

administrativo apresenta algumas características básicas, a saber: orienta sua atuação para o 

cidadão e para obtenção de resultados, dota funcionários públicos e políticos com certo grau 

de confiança, utiliza-se de descentralização e do incentivo à criatividade e adota contratos de 

gestão, como forma de verificação da atuação dos órgãos públicos.  

 

Enquanto a administração pública burocrática se atenta à controles processuais, 

a NGP foca em resultados, ou seja, em controles a posteriori. O desempenho deve ser 

controlado rigidamente, por meio da aferição de indicadores, acordados e definidos por um 

contrato de gestão.  

 

O motivo pelo qual foi apresentada a questão da Crise do Estado e posterior 

emergência da NGP é o fato de que, uma das principais características desta, vem a ser a 

adoção de um instrumento de controle de resultados, o contrato de gestão. Sendo assim, 

engloba o objeto deste estudo, que é a adoção de um instrumento de contratualização de 
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resultados pelo Governo de Minas Gerais, a partir do ano de 2003. Tal instrumento é 

denominado Acordo de Resultados.  

 

Em 2003, sob orientação do Projeto Estruturador
1
 Choque de Gestão, passa a 

ser ponto fundamental na agenda de governo a busca por maior eficiência na atuação pública 

estadual, uma das principais propostas de campanha do Governador eleito em 2002. A 

proposta do projeto, de modo geral, é a busca pela promoção de um ajuste nas contas públicas 

e na melhoria da qualidade dos serviços públicos disponibilizados para a população. Para que 

se pudesse melhorar a qualidade dos órgãos e entidades públicas o Governo mineiro optou 

pela utilização de uma forma de contratualização de resultados. 

 

Com a reeleição do Governador, o que lhe deu o direito de um novo mandato 

de quatro anos, inicia-se, em 2007, um processo de mudança da lógica estrutural da 

administração pública mineira. Neste processo, consta a necessidade de um redesenho do 

Acordo de Resultados, visando incorporar melhorias, elaboradas a partir da experiência 

recente de Minas Gerais com contratos de gestão. O redesenho do instrumento de 

contratualização de resultados mineiro foi feito a partir de mudanças no marco legal, a partir 

da Lei 17600/2008 e do Decreto 44873/2008.    

 

O objetivo deste estudo consiste na análise das modificações que foram feitas 

no Acordo de Resultados, resultando daí em uma nova metodologia deste instrumento, 

levantando algumas questões importantes, verificadas ao longo da experiência mineira com 

contratos de gestão. Para tanto, o estudo se divide em sete capítulos. O primeiro corresponde à 

introdução e teve objetivo de mostrar o objeto de estudo, assim como o objetivo deste. O 

segundo pretende apresentar um histórico sobre modelos de administração. Para tanto, 

apresenta-se a evolução da administração burocrática, emergência e características da NGP e 

                                                           
1
 Projetos Estruturadores são projetos governamentais estaduais considerados prioritários, tendo em vista sua 

maior capacidade transformadora e maior possibilidade de promover sinergia entre os Resultados Finalísticos 

que se pretende alcançar e os produtos que o projeto oferece para tal. Os Projetos Estruturadores foram 

concebidos e agrupados de forma a viabilizar uma intervenção sistêmica nas diversas áreas de resultados. Deste 

modo, toda área de resultado conta com a intervenção de, pelo menos um, deste tipo de projeto. (Acordo de 

Resultados, 2007). 
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algumas experiências deste modo de gestão do setor público. O terceiro capítulo apresenta a 

contratualização de resultados como importante característica da NGP, capaz de auferir 

desempenho de órgãos. Deste modo, apresenta-se a teoria do agente-principal, elemento 

importante para entender relação entre contratados e contratantes, diante da assimetria de 

informações. Logo após são descritas características deste instrumento, para num próximo 

momento do capítulo, mostrar algumas experiências, resistências no setor público e 

dificuldades em geral dos contratos de gestão.  

 

O quarto capítulo descreve a implantação de um modelo de contratualização 

em Minas Gerais, mostrando o contexto em que se deu este processo e características gerais 

daquele. O quinto capítulo visa contrapor as duas concepções do contrato de gestão mineiro, 

uma referente ao período de 2003 – 2006 e outra referente a 2007 – 2010. Para isso, são feitas 

algumas considerações acerca da concepção inicial, para, logo após, apresentar a nova 

metodologia aplicada ao contrato. O sexto capítulo compreende um estudo de caso da 

aplicação da nova metodologia do Acordo de Resultado, sendo selecionado o Sistema 

Operacional de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para análise. Por fim, são apresentadas 

as considerações finais deste estudo. 
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2. MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar um breve histórico de alguns 

modelos de Administração, focando, principalmente sobre o âmbito do setor público. Para 

tanto, num primeiro momento, será apresentado o Modelo Burocrático, suas características 

principais, momentos de emergência e crise, assim como a emergência de um novo modelo. 

Num segundo momento, será apresentado este novo modelo, a Nova Gestão Pública, suas 

características e princípios, assim como alguns exemplos de experiências em países 

selecionados. 

 

2.1 Evolução da Administração Burocrática 

 

A Administração Burocrática, baseada em princípios do exército prussiano (em 

meados do século XIX houve a unificação alemã, abrangendo a região da Prússia), foi 

inicialmente implantada, em fins do século XIX, nos principais países europeus, no início do 

século XX nos Estados Unidos e, com a Reforma Administrativa de 1936, no Brasil.   

 

Anteriormente a este tipo de gestão, existia um modelo patrimonialista de 

administrar, prevalecente em Monarquias Absolutas, nas quais não havia uma delimitação 

clara entre patrimônio público e patrimônio privado, sendo que o Estado era tido como 

propriedade do Rei, resumida na frase de Luís XIV, monarca francês (“O Estado sou eu”). 

Neste modelo o nepotismo e o empreguismo foram amplamente utilizados, sendo 

considerados como regra de ingresso no serviço público, dando ampla margem para que a 

corrupção estivesse sempre presente. Com a emergência do capitalismo industrial e das 

democracias parlamentares, o patrimonialismo se demonstra incompatível, pois, para o pleno 

desenvolvimento daqueles é necessária uma completa separação entre Estado e Mercado, 

assim como é fundamental a existência de uma sociedade civil independente do Estado, que 

exerça controle sobre este.  
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Como resposta a esta emergência, surge a Administração Pública Burocrática, 

cujos principais princípios característicos de seu desenvolvimento são, profissionalização, 

rígida hierarquia funcional, impessoalidade, racionalidade e o extremo formalismo. Conforme 

Olsen (2004), a burocracia também se refere a um suporte administrativo profissionalizado, 

com carreiras estabelecidas e empregos estáveis, inseridos em uma estrutura organizacional 

pautada em autoridade. Neste modelo há uma excessiva preocupação com a formalidade, 

limitando o campo de liberdade do funcionário, que, na verdade, deve seguir normas de 

conduta, sempre focando os procedimentos administrativos. Percebe-se, assim, um rígido 

controle dos meios, de modo a evitar arbitrariedades e alocação inadequada de recursos. 

Importante citar que, embora freqüentemente ligadas ao setor público, as práticas burocráticas 

também foram utilizadas em empresas privadas.  

 

Este modelo se demonstrava uma alternativa eficaz a um Estado liberal, do 

século XIX, que, em suma, era pequeno, cujas únicas funções eram de garantir a propriedade 

e os contratos. Basicamente, apenas quatro ministérios eram necessários, o da Justiça (que 

seria responsável pela Polícia), o da Defesa (incluía Exército e Marinha), o da Fazenda 

(encarregado dos tributos) e o das Relações Exteriores, sendo que o principal serviço estatal 

era o da administração judicial. Neste momento, a questão da eficiência não era algo 

verdadeiramente essencial. Porém, à medida que o Estado foi evoluindo para o grande Estado 

de Bem-Estar do século XX, assumindo um número cada vez maior de serviços sociais e com 

rígido controle sobre a economia, esta questão passou a ser extremamente relevante, já que 

aquele se demonstrava excessivamente caro, lento, auto-referido e pouco orientado ao 

atendimento das demandas da sociedade.    

 

2.2 Crise do Modelo Estatal de Bem-Estar e emergência da Nova Gestão Pública 

 

A partir da década de 1970 passa-se a observar o esgotamento de um modelo 

de Estado baseado em forte intervenção estatal na economia, foco em promoção de políticas 

sociais e ampla utilização de princípios burocrático-weberianos (principalmente, 

impessoalidade, racionalidade e neutralidade). O Estado era agente indutor de 
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desenvolvimento econômico e social, coordenando os setores produtivos, de modo a corrigir 

distorções de mercado e promovendo uma distribuição de renda mais igualitária, por meio de 

políticas sociais efetivas e eficazes. Tal modelo que dava sinais de esgotamento era 

denominado Welfare State, ou então, Estado de Bem-Estar, que, no período de estabilidade 

econômica pós-Segunda Guerra Mundial, foi amplamente difundido e utilizado.  O tipo de 

Estado que dava sinais de esgotamento possuía três dimensões, econômica, social e 

administrativa, intrinsecamente ligadas. A primeira dimensão, econômica, era keynesiana, 

caracterizada pela forte intervenção estatal na economia nacional, visando garantir 

oportunidades de emprego, assim como pretendia assegurar atuação em setores considerados 

estratégicos para o desenvolvimento nacional. A segunda dimensão, social, correspondia ao 

Welfare State, cujo principal objetivo era o de desenvolver políticas sociais visando garantir 

atendimento às necessidades básicas da população. Por sua vez, a terceira dimensão, 

administrativa, também chamado de burocrático weberiano, pretendia manter a 

impessoalidade, a neutralidade e a racionalidade do aparato de gestão governamental. 

 

 

Conforme Abruccio (1997) este modelo entra em crise com a contribuição de 

quatro fatores: a conjuntura desfavorável da econômica mundial, marcada pelas duas crises do 

petróleo, a forte crise fiscal dos governos, impossibilitados de financiar seus déficits, a 

situação de “ingovernabilidade”, gerada pelo grande número de compromissos assumidos 

diante das demandas sociais e, por fim, ao movimento de globalização e as transformações 

tecnológicas, que alteraram a lógica do setor produtivo e reduziram a capacidade dos Estados 

de ditarem as políticas macroeconômicas. Sendo assim, a Crise do Estado afetou diretamente 

a organização das burocracias públicas, dado que, os governos tinham cada vez menos 

recursos e mais déficits, o modelo weberiano era tido como lento, ineficiente e 

excessivamente apegado a normas e, por fim, o poder de ação do governo era cada vez mais 

afetado, devido aos problemas de governabilidade, já que havia uma sobrecarga muito grande 

de trabalho. Contribuindo de modo a piorar ainda mais a imagem da burocracia, no contexto 

da década de 1970, ela era classificada muito mais como um grupo de interesse do que 

propriamente um corpo técnico neutro, a serviço dos cidadãos. 
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Deste modo, tinha-se que o modelo vigente não correspondia com as demandas 

da sociedade, fazendo com que ganhasse espaço a discussão sobre reformas dos Estados e 

seus respectivos aparelhos administrativos. Tais reformas deveriam focar em promover maior 

eficiência e efetividade na atuação do setor público, em melhorar a qualidade e a cobertura 

dos serviços públicos e em promover um ambiente menos hostil ao desenvolvimento do setor 

privado. 

 

 

Neste contexto, a Teoria da Nova Gestão Pública emergiu, tendo como 

influências as teorias da Escolha Pública (Public Choice) e do Agente-Principal, aspectos de 

gestão empresarial moderna, tais como orientação em clientes, foco em resultados, 

reengenharia, flexibilização, remuneração atrelada ao desempenho e Gestão da Qualidade 

Total (Total Quality Management). Os primeiros sinais da NGP se deram no Reino Unido, em 

1979, expandindo-se, logo em seguida, para Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia e 

abrangendo quase a totalidade dos países da Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). Mais tarde, na década de 1990, chegou à América Latina, pioneiramente 

no Chile e, em 1995, no Brasil.  

 

 

2.3 Princípios e características da NGP 

 

 

Conforme Marini (2003), de maneira sintética, os princípios da NGP são os 

seguintes: 

 

 

a) Focalização da ação do Estado no cidadão: toda reforma deve buscar melhoria da 

qualidade da prestação do serviço público, sob a ótica de quem o usa, assim como 

deve possibilitar o aprendizado social de cidadania. Não se deve radicalizar este 

princípio a ponto de que a relação entre Estado e Sociedade seja vista como relação 

entre fornecedor e cliente.  
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b) Reorientação dos mecanismos de controle por resultados: buscar uma lógica de 

atuação centrada no alcance de metas, em detrimento de ser focada no controle de 

legalidade e no cumprimento de procedimentos burocráticos. O controle, sob a lógica 

burocrática, representa um obstáculo à atuação eficiente e inovadora por parte do 

Estado, sendo que, sempre que possível, os controles a priori devem ser substituídos 

por controles a posteriori, baseados em indicadores de resultados. Neste contexto 

podem-se utilizar, inclusive, contratos de gestão, algo que será mais explorado no 

próximo capítulo deste estudo.  

 

 

c) Flexibilidade administrativa: necessidade de permissão para que as instituições tenham 

autonomias administrativas, tornando mais possível o alcance dos resultados. Não se 

deve, porém, outorgar autonomia indiscriminadamente, só se deve concedê-la 

vinculada a resultados previamente acordados. 

 

d) Controle Social: desenho de mecanismos de prestação social de contas e avaliação de 

desempenho, sob uma perspectiva de quem se beneficia da prestação dos serviços 

públicos, com objetivo de resgatar a cidadania e orientar a ação para resultados. 

 

 

e) Valorização do servidor: criação de condições objetivas de desenvolvimento de 

pessoal, estimulando criatividade, capacidade empreendedora, destacando o espírito 

público de sua missão, assim como o comportamento ético, para que seja resgatada a 

auto-estima e seja criada uma relação profissional de trabalho. 

 

 

Abrucio (1997) desenvolve uma tipologia que ajuda a compreender o 

movimento da NGP, examinando sua evolução, a partir de três modelos. O primeiro modelo, 

de gerencialismo puro (primeiro etapa da experiência do Reino Unido e dos Estados Unidos) 

possui foco na economia e na eficiência, lançando um olhar sob o cidadão como contribuinte, 

que deseja a alocação de recursos da maneira mais eficiente possível. Já no segundo, 

denominado consumerismo, o foco se encontra na flexibilização da gestão, na maior 

qualidade dos serviços e na prioridade às demandas do consumidor. O terceiro, por fim, 

Public Service Oriented (PSO) baseia-se na idéia de equidade, resgatando o conceito de esfera 
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pública e de ampliação da accountability (prestação de contas). Neste último modelo, duas 

importantes inovações são introduzidas, a saber, a descentralização como meio de 

implementação de políticas públicas e a mudança conceitual de cidadão, que de mero 

consumidor de serviços, passa a ser visto de maneira mais coletiva, incluindo direitos e 

deveres. 

 

 

De acordo com Marini (2003), mesmo não sendo recomendável comparar os 

diversos tipos de reformas do aparato administrativo do Estado nos países em que houve esta 

experiência, devido às diferenças de estruturas, instituições e trajetórias, nota-se que existem 

alguns elementos em comum, a saber: 

 

 

a) Fortalecimento de canais de relacionamento Estado/sociedade, a partir de iniciativas 

orientadas para a melhoria da qualidade na formulação das políticas públicas, busca de 

maior participação cidadã, introdução de mecanismos de controle social, melhoria na 

entrega de serviços públicos e maior envolvimento do terceiro setor; 

 

b) Aperfeiçoamento do marco legal, visando à eliminação de entraves de natureza 

burocrática, que impedem a adoção de modelos de gestão orientados para resultados, 

com maior flexibilidade e autonomia; 

 

c) Recuperação da capacidade financeira, a partir de iniciativas voltadas para a melhoria 

da eficiência e de introdução da cultura da responsabilidade fiscal; 

 

d) Desenvolvimento das capacidades institucionais dos órgãos da administração pública, 

incluindo o fortalecimento do planejamento estratégico como ferramenta de gestão, 

programas de reestruturação administrativa, mecanismos de contratualização, 

intensificação do uso da tecnologia da informação e terceirização de serviços de apoio; 

 

e) Desenvolvimento do capital intelectual, a partir de iniciativas voltadas para a 

profissionalização e a modernização do serviço civil, intensificação de programas de 

capacitação de servidores e de lideranças, ética na administração pública, adoção de 
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mecanismos inovadores de remuneração de funcionários e introdução da gestão do 

conhecimento. 

 

 

2.4 Algumas experiências em NGP 

 

2.4.1 Reino Unido 

 

O Relatório Fulton, elaborado em 1968, foi o marco inicial do processo de 

renovação da Administração Pública inglesa. Neste constava, a necessidade de aumento da 

eficiência dos serviços, falta de preparo gerencial no serviço civil, excessiva hierarquização e 

falta de contatos entre burocratas e sociedade, além de uma proposição, relacionada à 

profissionalização maior dos altos administradores, assim como maior investimento em 

treinamento. 

 

Com a ascensão de Margareth Thatcher, em 1979, num contexto de pouca 

eficiência na prestação de serviços públicos e alto custo da máquina governamental, ocorreu 

uma intensa reforma dos aparatos públicos do Reino Unido. Num primeiro momento, 

utilizando-se de privatizações e enxugamento da máquina pública, pretendia-se a redução dos 

gastos. Num segundo momento, visando consolidar a reforma, foi criado o Next Step 

Program, em 1988. Em sumo, pretendia-se desconcentrar a gestão e instituir mecanismos da 

administração empresarial no setor público, em especial na área de saúde. Um instrumento de 

suma importância foi instituído neste momento, o programa Citizen´s Charter, que viria a ser 

uma declaração pública de metas e padrões de serviços a serem integralmente cumpridos, 

assim como elaborava mecanismos de responsabilização. Deste modo, a sociedade passou a 

ter informações importantes sobre o funcionamento dos serviços públicos e sobre padrões de 

desempenho esperados, melhorando o accountability.  
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2.4.2 Nova Zelândia 

 

Iniciado em 1984, com o governo Trabalhista, o processo de reforma inicial 

pretendia combater a crise internacional, com medidas de contenção de gastos públicos e 

enxugamento do funcionalismo. A partir de um diagnóstico foram mapeados os principais 

problemas de gestão, a saber, falta de objetivos, baixa autonomia, controles focados nos 

processos e ausência de mecanismos de avaliação, para, assim, definir uma estratégia 

consistente de reforma.  

 

Dentre as principais iniciativas de reforma se destacam, comercialização de 

alguns serviços prestados por organizações públicas, redução e eliminação de alguns 

monopólios estatais, maior autonomia para administradores seniors, separação das atividades 

comerciais das não-comerciais, transferências das comerciais para corporações públicas, 

aproximação das legislações trabalhistas, pública e privada, e alteração na sistemática de 

controle.   

 

A partir de 1990, com o Partido Nacional, o processo de reforma segue uma 

nova política, baseada em responsabilidade fiscal, flexibilização do mercado de trabalho, 

reforma tributária, reforma da previdência, desregulamentações e privatizações. 

 

2.4.3 Brasil 

 

Com a posse do presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1995, foi iniciada 

uma reforma gerencial, num contexto de aprofundamento da crise do Estado e pela 

emergência de reformas estruturais, discutidas no período de eleição e tidas como prioritárias 

naquele momento. Com o esgotamento percebido do modelo burocrático então vigente, 

tornavam-se necessárias a adoção de algumas medidas, a saber, flexibilização de monopólios, 

da previdência social e do sistema tributário. 
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Com isso, no mesmo ano de 1995, a então Secretaria da Administração Federal 

(SAF) foi transformada em ministério, assumindo um papel de coordenação do processo de 

reforma dos aparelhos estatais. Nascia assim, o Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Estado (MARE), sob a coordenação de Luís Carlos Bresser Pereira, que, neste 

mesmo ano, elaborou o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), 

documento que, a partir de uma série de diagnósticos dos principais problemas na 

administração pública nacional, propunha um novo modelo, distinguindo os quatro segmentos 

fundamentais característicos da ação estatal. De acordo com Marini (2003) estes segmentos 

são: 

 

- Núcleo estratégico: responsável pela definição de leis, de políticas públicas e 

respectivas execuções; 

 

- Atividades exclusivas: aquelas que são indelegáveis e que, para o seu 

exercício, é necessário o poder de Estado;  

 

- Atividades não-exclusivas: aquelas de alta relevância, em que o Estado atua 

simultaneamente com outras organizações privadas e do terceiro setor, na 

prestação de serviços sociais; 

 

- Produção de bens e serviços ao mercado: que corresponde ao setor de infra-

estrutura, onde atuam as empresas, públicas ou privadas, reguladas pelo 

governo, portanto, com tendências à privatização. 

 

 

Num primeiro momento as iniciativas foram orientadas para, revisão do marco 

legal (reforma constitucional e revisão da legislação), proposição de nova disposição 

organizacional (com criação de agências regulatórias, executivas e organizações sociais), 

utilização de novos instrumentos gerenciais advindos da área privada (contratos de gestão, 

programas de inovação e de qualidade na administração pública) e valorização do servidor 

(adoção de nova política de recursos humanos, valorização de carreiras estratégicas, revisão 
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de política remuneratória e promoção de mudança da cultura organizacional, com 

intensificação de cursos de capacitação). 

 

 

O desafio da implementação das iniciativas de reforma, não poderia ser 

atribuído a um ministério pequeno, desprovido de poder executivo, como era o MARE, sendo 

recomendável que esta responsabilidade recaísse num outro ministério, mais fortalecido. 

Deste modo, em 1998, o MARE foi extinto, passando suas funções ao Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, num esforço de concentrar num único órgão os principais 

instrumentos de gerenciamento governamental, orçamento, planejamento e gestão (MARINI, 

2003). 
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3. CONTRATUALIZAÇÃO DE RESULTADOS 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as características da 

contratualização de resultados, característica fundamental da NGP para este estudo. Deste 

modo, será apresentada, num primeiro momento, a teoria do Agente-Principal, como forma de 

embasamento teórico dos contratos de gestão, para, num próximo momento, analisar-se as 

características deste instrumento. Logo após serão mostradas algumas experiências, tanto no 

contexto internacional, como no contexto nacional, e, para finalizar, serão analisadas as 

resistências e principais dificuldades encontradas com os contratos de gestão. 

 

3.1 Teoria do Agente-Principal 

 

Advinda do neo-institucionalismo econômico, a teoria pretende explicar a 

forma de relação entre dois atores, um chamado de agente (responsável pela execução de uma 

atividade) e outro de principal (responsável pela delegação de autoridade), sendo que o 

primeiro tem incentivo a atuar de forma oportunista em relação ao segundo, devido à 

assimetria de informações. O agente dispõe de uma série de comportamentos a adotar, que, de 

algum modo, afetam o bem-estar entre as partes e dificilmente são observáveis pelo principal, 

deste modo, coloca-se em questão o problema de assimetria de informações. Os contextos em 

que se colocam esta teoria podem ser tanto o da economia quanto o das relações 

organizacionais, sendo que a última, em especial no âmbito do setor público, é a que interessa 

para este estudo.  

 

De acordo com Ramos (1999) esta teoria se apresenta tipicamente quando há 

delegação de autoridade, ou seja, o agente é um empregado contratado pelo principal para 

realizar uma determinada tarefa. O problema existente remete à assimetria de informações, 

pois o custo do controle total pelo principal é extremamente alto, de modo que não seria 

interessante contratar o agente, ou seja, observar a quantidade de esforço despendida pelo 

agente gera um enorme custo ao principal. De outro modo, o agente, sendo o único nesta 

relação que possui todas as informações referentes ao seu desempenho, possui incentivos para 
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usá-las de forma oportunista. O oportunismo do agente se verifica no momento em que ele 

não aplica todo esforço que, de fato, poderia aplicar para atender aos almejos do principal, a 

partir de um dado momento em que um acréscimo de esforço gera uma desutilidade para 

aquele. Sendo assim, o principal deve estabelecer um sistema de compensação 

suficientemente motivador ao agente, de modo que este mova suas ações de acordo com o 

interesse daquele. 

  

Tal sistema de compensação seria um contrato de gestão, cuja elaboração 

encontra dificuldades na construção de um esquema de incentivos entre as partes envolvidas, 

pois enfrentam um trade-off entre incentivos ótimos e repartição de riscos ótima. Admitindo a 

vigência de um contrato entre as partes, a relação e o cumprimento dos dispositivos 

contratuais se enquadram num contexto de informação assimétrica, pois o principal dispõe de 

um conjunto imperfeito de informações sobre o agente. Se essas informações são referentes à 

estrutura de custos do agente, é de se esperar que o principal tenha uma base de conhecimento 

que depende da confiabilidade das informações prestadas pelo agente. Neste ponto reside o 

problema da captura do principal por parte do agente, uma vez que o primeiro tem que tomar 

suas decisões baseadas nas informações recebidas do último. Visando reduzir este problema, 

o principal tenta estruturar uma série de mecanismos de estímulos que levem ao agente a 

fornecer corretamente as informações desejadas e necessárias. 

 

As relações entre agente e principal ocorrem em situações de falta de alguns 

mercados e acesso diferenciado às informações, sendo regidas por contratos, explícitos ou 

implícitos. Os agentes dispõem de uma série de informações que não são observáveis pelos 

principais, como, por exemplo, conhecimento exato sobre suas reais capacidades, assim como 

executam atividades sem ciência do principal. Deste modo, o problema que o principal 

enfrenta é relacionado ao estabelecimento de um mecanismo para que o agente conduza suas 

ações para os interesses do primeiro, oferecendo uma série de benefícios e permitindo que o 

segundo atue, ao mesmo tempo, em nome dos seus interesses pessoais.  
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Przeworski (2005) mostra um conceito interessante sobre economia. Para o 

autor: 

 A “economia” é uma rede de relações diferenciadas e multifacetadas entre classes 

de agents e principals: gerentes e empregados, proprietários e administradores, 

investidores e empresários, mas também cidadãos e políticos, políticos e burocratas. 

O desempenho de governo, de empresas e da economia como um todo depende do 

desenho das instituições que regulam essas relações. O que importa é se os 

empregados têm incentivos para maximizar seus esforços, se os gerentes têm 

incentivos para maximizar os lucros, se os empresários têm incentivos para só 

assumir bons riscos, se os políticos têm incentivos para promover o bem-estar 

público, se os burocratas tem incentivos para implementar as metas estabelecidas 

pelos políticos.  

 

Para o bom funcionamento da economia, todas as relações do tipo agente-

principal devem ser estruturadas de maneira adequada. Seguindo este raciocínio, para uma 

organização, o bom funcionamento depende, fundamentalmente, da elaboração de estruturas 

de incentivos que garantam uma espécie de alinhamento de interesses entre o principal e o 

agente. 

 

Przerworski (2005) apresenta três tipos destas relações, a saber, entre governo 

(políticos e burocratas) e agentes econômicos privados, entre políticos eleitos e burocratas 

nomeados e entre cidadãos e políticos eleitos. A segunda relação apresentada é a que mais 

interessa para fins deste estudo, portanto será mais bem caracterizada a seguir.  

 

A relação entre políticos eleitos e burocratas nomeados advém do fato de que, 

para que o Estado atinja os resultados desejados, deve haver delegação de autoridade à 

burocracia pública. A delegação remete a problemas do tipo agente-principal, pois, as 

burocracias dispõem de informações especiais relacionadas aos custos e benefícios de suas 

ações, assim como podem praticar atos sem que possam ser observadas, que só podem ser 

deduzidos através dos resultados.  
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O agenciamento, portanto, traz problemas inerentes à administração da 

burocracia pública, que podem coincidir com organizações privadas. O principal destes 

advém da dificuldade de proporcionar incentivos e de tirar informações, em casos nos quais o 

resultado depende da ação conjunta de uma série de agentes. Porém, existem diferenças entre 

as burocracias, pública e privada.  

 

Uma diferença incide sobre a dificuldade de se estabelecer critérios adequados 

para avaliar, não só os indivíduos alocados no setor público, mas também as equipes de 

trabalho. Mesmo que as empresas privadas, em muitas ocasiões, desempenhem diversas 

tarefas, a partir do momento em que enfrentam restrições de mercado, o desempenho pode ser 

calculado tendo por base critérios financeiros, porém os burocratas do setor público possuem 

diversos objetivos, difíceis de especificar e sem possibilidade de serem reduzidos a uma única 

dimensão. Outra diferença, mesmo sendo relacionada à primeira, é que as burocracias 

públicas muitas vezes lidam com monopólios, o que leva ao não estabelecimento de 

parâmetros de comparação de desempenho. Diante disso, as burocracias públicas tendem a 

agir em conformidade com regras, em detrimento de incentivos. Caracteriza-se, então, um 

controle a priori dos processos, ao invés de controle a posteriori dos resultados. Perante a 

impossibilidade de se constituir relações entre desempenho e incentivos, no contexto de 

monopólios, Przerworski (2005) apresenta algumas idéias para diminuir estas dificuldades:  

 

- Formulação de contratos adequados, fixando níveis salariais que sejam 

atraentes para agentes qualificados, estabelecendo planos de carreiras 

adequados e implantando monitoramento, que possibilite punições ao mau 

desempenho; 

 

- Triagem e seleção sensíveis a sinais que indiquem o desempenho potencial 

dos agentes; 

 

- Fiscalização institucional, fazendo com que não haja desvio de foco, abusos e 

fraudes; 
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- Criação de múltiplos principais ou múltiplos agentes, com objetivos 

discordantes, de modo a gerar um número de maior de informações relevantes; 

 

- Estabelecimento de competição entre agências, facilitando a aferição de 

desempenho e, sendo combinada a alguns incentivos, gerando melhoria de 

desempenho; 

 

- Descentralização, já que a provisão local de serviços públicos torna mais 

simples a responsabilização. 

 

Por fim, em relação às diferenças entre as burocracias, tem-se que os serviços 

estatais são produzidos e prestados por um corpo burocrático nomeado por políticos. Sendo 

assim, cabe aos cidadãos apenas um controle indireto sobre as ações da burocracia pública, já 

que as instituições democráticas não possuem mecanismos que possibilitem à sociedade 

definir quais as atribuições legais dos burocratas. O máximo que acontece é o controle por 

meio do voto, tendo em vista que os cidadãos podem considerar o desempenho dos serviços 

públicos. A questão que se coloca é se a burocracia é agente do governo ou do povo. Embora 

seja esperado que a burocracia preste serviços ao público, cabe a ela o dever de prestar contas, 

mesmo que indiretamente, aos políticos. Há de se citar, porém, que o fato de a burocracia 

prestar serviços aos cidadãos fazem com que estes tenham a melhor informação sobre a 

performance daquela. Somando-se a este fato, tem-se que se o grupo político se preocupa, 

principalmente, em promover o bem-estar, logo, os interesses dos cidadãos coincidem com os 

interesses dos políticos, que são os principais, e não com os interesses dos burocratas, que são 

os agentes. Ou seja, os principais podem confiar na informação obtida pelas partes 

envolvidas. Deste modo, se o controle social sobre os serviços prestados pela burocracia 

pública é eficaz, pode exercer pressão nos executores, para que sejam mais eficientes, ou para 

que percam a função, caso não tenham desempenho aceitável. 
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3.2 Características da Contratualização de Resultados 

 

De acordo com Pacheco (2004), a contratualização de resultados é apontada, ao 

lado de orçamentação por produto e normalização dos regimes de trabalho, uma das 

estratégias da NGP que mais promoveram mudanças substantivas na qualidade do serviço 

público. Para Jann & Reichard (2002), o uso disseminado de contratos de gestão (por meio da 

preparação de relatórios), combinados com novas formas de sistemas de orçamento e pessoal, 

introduziram novas formas de orientação e controle no âmbito na NGP. A contratualização 

representa uma estratégia para combater a rigidez de controles, que afetavam a busca por 

melhores resultados, assim como busca solucionar os problemas advindos da perda de 

coordenação dentro do governo, ocasionado pelas excessivas autonomias concedidas. Os 

contratos de gestão são peças fundamentais na NGP, pois possibilitam instituir práticas de 

planejamento, avaliação e monitoramento da execução por parte do órgão contratante, assim 

como do órgão contratado. 

 

O contrato de gestão é um instrumento gerencial que possui como principal 

característica a concessão de autonomia de gestão em troca de um compromisso prévio por 

resultados determinados. Através de metas pré-acordadas entre as partes, que devem ser 

alcançadas pela entidade, em troca de um grau maior de flexibilidade, os contratos de gestão 

no setor público vieram a substituir, de algum modo, o controle político (via hierarquia) e 

burocrático (via cumprimento de normas e regras). Deste modo, busca conceder maior 

flexibilidade, transparência, incremento de qualidade, melhoria de desempenho, maior 

efetividade e eficiência na prestação de serviços públicos (PACHECO, 2004).  

 

O contrato de gestão deve ser visto, sempre, como um compromisso entre duas 

partes, que implica responsabilização e obrigação de prestar contas, sendo que, vale citar, não 

existe separação hierárquica entre os que definem metas e os que as executam. A idéia é que 

possa se prever, com exatidão, os serviços e atividades que estão sendo prestados, utilizando-

se, para tanto, indicadores de desempenho, que devem ser quantificáveis, visando mensurar os 

resultados atingidos, assim como a própria performance da organização. Tais indicadores são 
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variados e relacionados a um determinado serviço ou atividade, deste modo, não costumam 

ser iguais para todas as organizações, salvo exceções em que ocorram compatibilidades de 

atividades. Passada a fase de identificação de indicadores, estipulam-se metas, ou seja, as 

quantificações daqueles. Para construção das metas é importante considerar uma série 

histórica de atuação da organização, como fonte de dados mais adequada para se firmar um 

compromisso compatível e desafiador. 

 

Conforme Alcoforado (2005), o processo de contratualização engloba três 

fases, imprescindíveis ao bom resultado da prática, a saber: 

 

- Negociação: inicia-se com a manifestação de elaborar um contrato de gestão. 

Envolve a capacidade de barganha entre as parte para construir indicadores de 

desempenho, metas e obrigações. 

 

- Construção do instrumento: consiste na formalização de tudo que foi 

negociado, aperfeiçoando-se tudo o que foi anteriormente acordado. Nesta fase 

elaboram-se as sanções e os métodos de fiscalização e prestação de contas dos 

resultados. 

 

- Gerenciamento: é uma fase permanente, após a oficialização do contrato de 

gestão e compreende as atividades de supervisão, monitoramento dos 

indicadores e avaliação dos resultados alcançados pela entidade contratada. 

 

 

Pode-se associar a contratualização de resultados com um incremento de 

accountability, ou seja, com a obrigação de prestar contas sobre o uso dos recursos públicos, 

pelos resultados alcançados e pelos critérios de decisão definidos. Isso ocorre devido a dois 

fatores. O primeiro advém da necessidade de prestação de contas do resultado alcançado pela 

agência, acarretando em melhoria do nível de informação gerada. O segundo remete à 

possibilidade de inovação no controle social da burocracia descentralizada, fundamentada 
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pela teoria do agente-principal, sob uma ótica na qual a burocracia é o agente e a sociedade é 

o principal. O contrato de gestão, utilizado de forma adicional de controle social, pode 

contribuir para que os agentes atinjam os objetivos, tanto da burocracia supervisora quanto da 

sociedade, dado que se os interesses dos dois principais forem coincidentes, os esforços do 

agente se moverão para o interesse público. 

 

3.3 Experiências em Contratualização 

 

3.3.1 Experiências Internacionais 

 

Conforme Ramos (1999), a primeira forma de contratualização ocorreu num 

país de forte tradição burocrática, a França, em 1967, com o Relatório Nora. Tal relatório 

recomendava, como forma de combater o alto grau de ineficiência das empresas públicas 

francesas, extremamente dependentes de subsídios vindos do Estado, uma espécie de 

contratualização das relações de supervisão entre governo e empresa. Os contratos de gestão 

se iniciaram em empresas ferroviárias, de eletricidade, de transporte aéreo e empresas 

carboníferas, sendo que, logo após o procedimento foi universalizado para todas as empresas 

estatais que, de algum modo, dependessem de apoio estatal. O contrato de gestão inicial 

estabelecia uma espécie de planejamento indicativo, no qual eram estabelecidos mais 

objetivos do que compromissos. Em 1988, as empresas tuteladas ao ministério da indústria 

passaram a adotar um procedimento denominado contrato de objetivos. Há de se salientar, 

porém, que o decreto de regulamentação da lei que estabeleceu o contrato de gestão nunca foi 

editado. Pode-se dizer que o movimento de contratualização, na França, teve um caráter muito 

particular, já que procurou viabilizar a manutenção do Estado na economia, através da 

modernização das empresas estatais, dada a enorme tradição estatal francesa.  

 

O caminho trilhado pela Grã-Bretanha, porém, foi distinto. Com a intensa 

deterioração dos serviços públicos ao final da década de 1970, a saída encontrada pelo 

governo de Margareth Tatcher foi a privatização, não havendo, portanto, experiências de 

contratos de gestão com empresas estatais. No âmbito da administração pública, porém, o 
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movimento pela contratualização começou a ganhar força a partir de 1988, com o programa 

“Next Steps”, cujo objetivo central era de reduzir a centralização da administração. Deste 

modo, emergiram os “Framework Documents”, documentos de responsabilização de 

agências para com ministérios supervisores. Pode-se dizer que o resultado foi o esperado, já 

que, em 1996 cerca de 65% da força de trabalho na administração pública britânica situava-se 

em agências autônomas gerencialmente e supervisionadas por algum órgão central. Conforme 

Ramos (1999), o movimento pela contratualização britânico pode ser caracterizado como um 

modelo em três dimensões, a saber: extensão das relações contratuais no fornecimento de 

serviços públicos entre o setor público, o setor privado e o voluntariado/não lucrativo, 

extensão das relações contratuais para dentro do setor público, desenvolvimento de contratos 

de qualidade entre os provedores de serviços e consumidores/clientes (RAMOS, 1999). 

 

3.3.2 Experiência do Governo Brasileiro 

 

O Decreto 137/1991 instituiu o Programa de Gestão das Empresas Estatais 

(PGE), que consistiu na definição de uma série de diretrizes globais e setoriais destinadas a 

ajustar a gestão das estatais com a política econômica e com o planejamento setorial, assim 

como iniciar um movimento de modernização destas. As diretrizes seriam fixadas pelo 

Comitê de Coordenação das Empresas Estatais (CCE), a quem cabia, além desta competência, 

deliberar sobre propostas das empresas estatais relacionadas à assuntos de gerenciamento 

próprio, aprovar e supervisionar contratos de gestão das empresas estatais, assim como 

acompanhar o desempenho e relatar ao Presidente da República. No ano de 1992 foi firmado 

o primeiro contrato de gestão com empresas estatais, pela Companhia Vale do Rio Doce, que 

anos após foi privatizada. 

 

A estrutura geral dos contratos de gestão com as empresas estatais abordava: 

 

- Descrição do contexto macroeconômico operado pela empresa, assim como a 

previsão de cenários para ação futura; 
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- Diagnóstico da empresa; 

 

- Definição das partes contratantes; 

 

- Objetivo geral do contrato, objetivos específicos, metas e indicadores de 

desempenho que serão acompanhados; 

 

- Isenções de autorizações prévias, também chamadas de autonomias. 

 

3.4 Resistências aos Contratos de Gestão no Setor Público 

 

De modo geral, os principais grupos resistentes aos contratos de gestão no setor 

público são os burocratas, os detentores de poder hierárquico e os controladores de gasto 

público, porém, em alguns contextos culturais e sociais específicos, marcados por excessivo 

autoritarismo e patrimonialismo, somam-se outros grupos, quais sejam, defensores da 

igualdade de todos perante a lei, assim como protetores extremos da luta contra a corrupção. 

 

Os burocratas baseiam-se no argumento de que o setor público precisa de um 

novo conjunto, melhorado e mais detalhado, de normas, sendo que a ausência destas gera um 

desempenho abaixo do esperado nas organizações governamentais. Outro argumento utilizado 

trata da segurança jurídica, já que os contratos de gestão não possuem estatuto claro no 

ordenamento jurídico contemporâneo. O último argumento utilizado por este grupo defende o 

rigoroso cumprimento das normas e regras, não devendo haver questionamentos contrários, já 

que, na visão desta corrente, os resultados são menos importantes. 

 

Os detentores do poder hierárquico não são adeptos da definição clara e a 

priori dos resultados a serem buscados pela organização, requisito mínimo para o 

planejamento e gerenciamento de esforços. O fato é que a centralização do poder de decisão, 

somada às alterações freqüentes do rumo político são elementos que dificultam os contratos 

de gestão, na visão dos detentores do poder hierárquico. 
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O grupo dos controladores do gasto público, desenvolvido e legitimado no 

âmbito dos esforços de ajuste fiscal, argumenta que a concessão de autonomia, mesmo que 

em troca de resultados, pode gerar um risco ao controle dos dispêndios governamentais. Para 

este grupo deve-se adotar um conjunto de regras, iguais, a todas as organizações públicas, 

pois, só assim, evitam-se maiores pressões por flexibilidades específicas. 

 

Em países historicamente ligados ao patrimonialismo e ao autoritarismo 

existem grupos contrários à contratualização, argumentando que a totalidade dos agentes 

públicos e, até existir alguma prova ao contrário, desonesto, logo, qualquer oportunidade que 

dê poder discricionário à estes será utilizada para fins particulares, e não para buscar o 

interesse público, como realmente deveria ocorrer. Somando-se a este ponto de vista, tem-se 

ainda a cultura da isonomia, ou seja, a idéia de que todos devem possuir remuneração igual, 

rejeitando qualquer diferenciação ligada ao desempenho profissional. 

 

3.5 Dificuldades colocadas aos Contratos de Gestão 

 

A primeira dificuldade que se coloca à elaboração de um bom contrato de 

gestão remete à negociação. Tem-se que a capacitação técnica é um fator chave para 

elaboração de bons contratos, principalmente em relação à qualificação do corpo técnico do 

órgão supervisor, que é aquele afetado pela assimetria de informações. Outra dificuldade que 

pode ser tratada no momento da elaboração refere-se ao envolvimento de todos os atores 

interessados, de modo a evitar uma possível falha de provisão por parte do Estado.  

 

Em relação ao acompanhamento do contrato, é importante que seja projetado 

com vistas à avaliação total da política, assim como fundamental se faz o fornecimento de 

contribuições para o correto ajustamento do sistema de incentivos, instrumento central para o 

equilíbrio de interesses entre o agente e o principal. 
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A definição de estrutura de incentivos deve ser tratada com especial atenção, 

pois, conforme já citado, é um instrumento de suma importância. Deve-se elaborar um 

sistema equilibrado, que atenda ao objetivo de alinhar os interesses entre agente e principal. 

De modo geral, os incentivos estão relacionados à gratificação sobre desempenho, 

normalmente atrelada a algum indicador, que precisa ser cuidadosamente definido. No caso 

do serviço público, no qual não existe a dimensão do lucro, deve-se preocupar na 

determinação da fonte do incentivo monetário, que pode ser do Tesouro ou de receitas 

próprias. 

 

Em relação aos problemas mais freqüentemente abordados pela literatura, Jann 

& Reichard (2002) destacam: 

 

- Contratos muito simples, com metas pouco ousadas; 

 

- Falhas na supervisão do cumprimento das metas; 

 

- Não inclusão, no contrato, de atividades fundamentais da Agência; 

 

- Objetivos vagos, tornando complicado verificar o cumprimento; 

 

- Não existência de sanções para metas não cumpridas. 

 

- Maior influência das agências do que de seus órgãos supervisores na 

elaboração dos contratos de resultados (ou a persistência da assimetria de 

informações, entre a entidade prestadora de serviços e o órgão responsável 

pela política pública perante à sociedade). 
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4. CONTRATOS DE GESTÃO EM MINAS GERAIS 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a adoção de um importante 

princípio da NGP no estado de Minas Gerais, o contrato de gestão proposto, o Acordo de 

Resultados (AR). Sendo assim, primeiro será mostrado o contexto em que se deu esta 

aplicação, para logo após caracterizar o instrumento mineiro de contratualização. A 

caracterização feita neste capítulo se refere ao período de 2003 – 2006, sendo que, no próximo 

capítulo, será mostrada a nova concepção dos contratos de gestão no âmbito do Poder 

Executivo de Minas Gerais. 

 

4.1 O contexto de 2002 e a concepção do Choque de Gestão 

 

Grave situação fiscal, déficit orçamentário, falta de recursos para cobrir 

despesas e realizar investimentos, sucateamento da estrutura burocrático-administrativa 

mineira e erosão da infra-estrutura pública estadual. Este era o contexto mineiro de 2002, que 

acarretava num notório descrédito de Minas Gerais no cenário internacional, demonstrado em 

pequenos montantes de recursos de investimento privado aqui alocados. Não cabe aqui fazer 

responsabilizações por este ou por aquele governo, ou por um simples fator, já que o que 

houve foi uma série de fatores negativos. Eis alguns destes, o grande comprometimento da 

Receita Corrente Líquida do Estado com Folha de Pagamentos (girava em torno de 70%), 

suspensão de repasses financeiros advindos do Governo Federal, falta de uma gestão pública 

voltada para o alcance de metas e resultados e desmotivação dos servidores públicos 

estaduais. 

 

Desta maneira, a partir de 2003, a boa gestão pública, focada em resultados, 

passou a fazer parte da agenda governamental, através da idéia de um choque, ou seja, um 

conjunto de práticas que causariam grande impacto, visando modificar fortemente o 

comportamento da Administração Pública Estadual. Este seria o principal eixo de atuação do 

programa do Governador eleito em 2002, o Projeto Estruturador Choque de Gestão. Foram 

apresentadas propostas que deveriam possibilitar uma profunda reforma administrativa, 
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principalmente no tocante ao comportamento da máquina burocrática, que deveria assumir 

novos valores e princípios, de modo a se criar uma nova cultura comportamental. Cultura esta 

que deveria pautar-se por padrões mais transparentes e critérios definidos de aferição de 

desempenho e alcance de resultados, assim como se tornava importante a criação de métodos 

de motivação do corpo burocrático estadual, para, desta maneira, fazer com que este Projeto 

fosse exitoso. Sendo assim, foi solicitada à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

(ALMG) delegação de poderes, com intuito de elaborar uma reforma administrativa do Poder 

Executivo estadual.  

 

Desta reforma teve destaque a criação da Secretaria de Estado de Planejamento 

e Gestão (SEPLAG), órgão responsável pela condução das ações referentes ao Choque de 

Gestão. A estrutura administrativa estadual contava, até então, com as Secretarias de Estado 

de Planejamento e Coordenação Geral e de Estado de Recursos Humanos e Administração 

para tratar de questões relativas à gestão pública, sendo que, com a criação da SEPLAG, o 

corpo funcional das duas se fundiu. Conforme Anastasia (2006), na concepção da SEPLAG, 

figurava a necessidade de se concentrar, sob um único comando, todas as ações relativas ao 

Choque de Gestão, ou seja, os instrumentos vinculados ao planejamento, a saber, orçamento 

anual e plurianual, plano de médio e longo prazos, coordenação geral das ações 

governamentais, bem como instrumentos vinculados à gestão em sentido estrito, tais como, 

recursos humanos, governança eletrônica, logística.  

 

4.2 O instrumento de contratualização de resultados mineiro: Acordo de Resultados 

 

4.2.1 Características gerais  

 

Conforme já citado anteriormente, havia um objetivo expresso de fazer com 

que as políticas públicas mineiras fossem mais efetivas e eficientes. Sendo assim, 

primeiramente, dever-se-ia promover um alinhamento estratégico entre Órgãos da 

Administração Pública com a agenda de governo, para, com isso, adotar uma sistemática de 

avaliação de desempenho institucional, capaz de mensurar corretamente a capacidade de 
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cumprimento de realizações e políticas daqueles. Visando ir de encontro a este objetivo, 

Minas Gerais adotou, em 2003, com base na Lei n
o
 14.694 e nos Decretos 43.674 e 43.675, 

um instrumento de contratualização, o Acordo de Resultados (AR).  

 

De forma geral, possui como finalidades, o aumento da oferta e da qualidade 

dos serviços públicos, racionalização dos gastos governamentais, principalmente os referentes 

à custeio, valorização de servidores, estímulo ao desenvolvimento da Instituição e melhorar o 

controle sobre os resultados da gestão pública. O AR possui aplicabilidade a todos os órgãos 

da administração direta, fundações e autarquias, sendo celebrado pelo Acordado (unidades 

administrativas do Poder Executivos que serão avaliadas) e pelo Acordante (autoridades que 

sobre aquele tenham poder hierárquico). Importante citar que, cabe ao órgão Acordante 

acompanhar e controlar os resultados, assim como prover meios, financeiros ou não, 

indispensáveis ao cumprimento das metas estabelecidas e, como contrapartida ao que foi 

assumido, o órgão Acordado recebe algumas autonomias legais. Algumas destas são: 

 

- Possibilidade de abertura de créditos suplementares ao respectivo orçamento, 

no prazo de dez dias, utilizando como fonte os recursos resultantes de anulação 

parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, conforme 

estabelecido na Lei Orçamentária Anual (LOA), e abertas por decreto 

executivo, excluídas as dotações referentes à pessoal e encargos sociais; 

 

- Possibilidade de alterar os quantitativos e a distribuição dos cargos de 

provimento em comissão e das funções gratificadas, identificadas no órgão ou 

entidade, observados os valores de retribuição correspondentes, desde que não 

altere as unidades orgânicas estabelecidas em lei e não acarrete aumento de 

despesa; 

 

- Possibilidade de editar ato próprio sobre as regras de avaliação de desempenho 

de seus servidores, em especial sobre a periodicidade da avaliação; 
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- Possibilidade de aplicar os limites de dispensa de licitação estabelecidos no 

parágrafo único do Artigo 24 da Lei Federal n
o
 8666, de 21 de junho de 1993; 

 

- Possibilidade de adotar a modalidade Consulta nas licitações realizadas para 

aquisição de bens e serviços em que não seja possível a utilização do pregão; 

 

- Possibilidade de aprovação ou readequação das estruturas ou estatutos do 

Acordado, através de ato do Secretário de Estado ou da autoridade equivalente, 

desde que não acarrete aumento de despesas; 

 

- Possibilidade de contratação de estagiários para atuarem em atividades afetas 

ao objeto acordado, sendo o quantitativo e o valor da remuneração definidos no 

Acordo de Resultados (DUARTE, et al., 2006, p. 99-100). 

 

Visando adotar alguma maneira de incentivar o servidor, a legislação que trata 

do AR criou um mecanismo de premiação à estes, o prêmio por produtividade. Tal prêmio, tal 

como foi idealizado, seria concedido a servidores de órgãos que consigam reduzir as despesas 

correntes de suas atividades, sendo que estas não podem ser geradas por redução da cobertura 

ou da qualidade dos serviços e atividades prestados, ou que tenham aumentado a arrecadação 

de receitas. Existe a possibilidade de aplicação do recurso economizado em programas de 

qualidade, produtividade, capacitação, e desenvolvimento de pessoal, assim como na 

modernização e melhoria do serviço prestado.  

 

Este prêmio oferece uma remuneração extra, baseada no resultado obtido na 

Avaliação de Desempenho Individual do servidor, aos dias de efetivo exercício das atividades 

inerentes ao cargo ocupado e, por fim, a itens de composição na remuneração recebida. A 

percepção do recebimento do prêmio por produtividade, porém, só se dá se o resultado da 

avaliação institucional tiver sido satisfatório, ou seja, se a pontuação for igual ou superior a 

70% do total. Este resultado também constitui base para cálculo do Adicional de Desempenho 

(ADE), que foi regulamentado pelo Decreto 43.671, com intuito de substituir os adicionais 

por tempo de serviço. O ADE é uma vantagem pecuniária que poderá ser concedida, 

mensalmente, aos servidores em exercício em órgãos da Administração Pública Direta, 
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Fundações e Autarquias, e pode atingir até 70 % do vencimento básico. Para fins de cálculo 

do ADE, 50% do valor total deste corresponde à pontuação obtida na avaliação de 

desempenho individual, 40% corresponde à pontuação obtida na avaliação de desempenho 

institucional do órgão e, por fim, os 10 % restantes correspondem à pontuação obtida em 

relação ao aperfeiçoamento profissional.  

 

Como se percebe, pelo que foi descrito do AR até então, existem estímulos 

para que o servidor se sinta motivado a cumprir com as metas pactuadas neste instrumento de 

contratualização de resultados, até mesmo porque existem mecanismos de punição. O órgão 

que obtiver avaliação insatisfatória (abaixo de 70%) em dois períodos avaliatórios seguidos, 

três períodos em cinco, ou quatro períodos em dez, sofrerá punições, que vão, de suspensão 

do AR e das autonomias, passando pela indisponibilização de recursos provenientes de 

economia de despesa corrente ou ampliação de receita e chegando até a censura pública do 

dirigente do órgão cujo desempenho se configure abaixo do esperado. A única sanção que 

extrapola aos limites do contrato de gestão, como se percebe, é a repreensão ao dirigente, 

sendo os mecanismos restantes vinculados ao próprio AR. 

 

4.2.2 Processo de formulação, negociação, celebração e avaliação dos Acordos de Resultados. 

 

Para celebrar o AR, o órgão possui dois caminhos, o primeiro, através da 

indução, que vem a ser a manifestação de interesse, passando-se a iniciar a elaboração, 

acompanhado tecnicamente pela SEPLAG, o segundo, ocorre por meio da indução ao órgão, 

pelo governo, sendo selecionadas de acordo com a importância relativa para atuação em 

projetos estruturadores. Não existe, portanto, a obrigatoriedade de adesão ao contrato de 

gestão. 

 

O início da formulação do instrumento de contratualização se dá por meio da 

definição de resultados, que devem ser medidos por indicadores e valorados como metas, a 

serem alcançados pelo Acordado. De forma a possibilitar uma melhor definição de metas, faz-

se o planejamento estratégico do órgão, de acordo com as orientações advindas da agenda 
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estratégica do governo, que inclui, expectativa de papel para o alcance dos objetivos 

prioritários de governo, orientações procedentes da política pública setorial de 

responsabilidade de órgão, atribuições legais e elementos dos ambientes externo e interno que 

podem, de alguma maneira, influenciar o órgão.  O processo de formulação do AR possui três 

etapas, a saber: 

 

1. Construção da Cadeia de Valor: visualiza o órgão como cadeia de insumos que, uma 

vez processados, geram produtos que se destinam à geração de impactos almejados 

para o público-alvo. Sendo assim, o desempenho organizacional é definido por meio 

de indicadores, que podem ser de, eficiência (relação entre o que foi entregue e o que 

foi consumido de recursos), eficácia (quantidade e qualidade de produtos ou serviços 

disponibilizados) e efetividade (impacto almejado de produtos sobre os usuários). 

Importante citar que, para cada indicador, é definida uma meta a ser atingida; 

 

2. Construção do Quadro de Indicadores: seleção de indicadores que demonstrem, de 

forma coerente, as áreas de resultados finalísticos do órgão, refletindo, sempre que 

possível, as três dimensões de desempenho (eficiência, eficácia e efetividade). Logo 

após é calculado um valor de referência atual para cada indicador, fixando metas e 

atribuindo pesos; 

 

 

3. Construção do Plano de Ação: contém as ações necessárias ao cumprimento das 

metas pactuadas, incluindo iniciativas que possam trazer melhorias. Ao mesmo 

tempo, são identificadas as autonomias necessárias para que os compromissos 

acordados sejam integralmente cumpridos. 

 

Na etapa de formulação também ocorre a negociação do AR, contanto com 

suporte de técnicos e dirigentes das áreas envolvidas, acordante, acordado e SEPLAG. Sendo 

finalizada a minuta do instrumento, este é encaminhado à Subsecretaria de Planejamento e 

Orçamento (que avaliará o grau de aderência do instrumento ao planejamento governamental) 

e à Subsecretaria de Gestão (que irá estudar as autonomias necessárias, assim como a 
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representatividade da missão do órgão nos indicadores e metas propostos), ambas da 

SEPLAG. 

 

Após todas as aprovações, o AR é celebrado, e cabe ao Acordante, em no 

máximo vinte dias, publicá-lo no órgão oficial de Minas Gerais, assim como divulgá-lo nos 

sítios eletrônicos dos signatários, bem como no da SEPLAG. Assim que ocorre a celebração é 

necessária a criação de uma comissão de acompanhamento e avaliação (CAA) do AR, que é 

formada por representantes de, Acordado, Interveniente, SEPLAG, Acordante e dos 

servidores do Acordado, sendo que, no mínimo a cada semestre deve ocorrer a avaliação. 

Importante lembrar que, no caso do AR, a Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) atua como 

órgão interveniente, ou seja, é responsável pelo suporte necessário para o cumprimento dos 

compromissos assumidos. São atribuições desta comissão, acompanhar e avaliar os resultados 

alcançados pelo Acordado e recomendar, alterações, revisão, repactuação, renovação, 

suspensão ou rescisão do AR.  

 

No momento da avaliação são analisados o grau de cumprimento do Quadro de 

Indicadores e dos Planos de Ação, que constam como anexos ao instrumento. Ou seja, é 

comparado o que foi planejado com o que foi executado, indicativo de alcance do programado 

na avaliação futura e a pertinência das metas. Esta comissão pode, quando foi necessário, 

fazer auditoria dos dados utilizados para geração dos indicadores do Quadro. 

 

4.2.3 Análise da utilização inicial do instrumento 

 

O AR foi um instrumento pioneiro no contexto de Minas Gerais, sendo assim, 

deveria vencer a resistência dos servidores públicos, não acostumados ao controle por 

resultados e receosos com as indefinições, típicas de um período de transição. Os primeiros 

Acordos celebrados tiveram uma intensa dificuldade de definir claramente o que vinham a ser 

os resultados, já que não havia uma demarcação clara das diretrizes governamentais e dos 

papéis institucionais, das políticas públicas setoriais, da vinculação com a agenda estratégica 

de governo, assim como não existia uma atuação integrada e uma cultura focada em alcance 
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de metas e resultados. Outras dificuldades que podem ser notadas são referentes à demarcação 

do que é objeto de avaliação, na falta de dados históricos que servissem de base para 

construção de indicadores e metas e na assimetria informacional entre órgãos Acordantes, 

Acordados e SEPLAG.  

 

O Instituto Estadual de Florestas (IEF) tomou a iniciativa, em abril de 2004, de 

elaborar o primeiro AR, porém, como a metodologia de implementação não havia sido 

concluída pela SEPLAG, este ficou sendo o projeto-piloto. No primeiro ano de 

implementação, 2004, foram celebrados seis Acordos, e, até o fim de 2006, este número 

chegou a vinte e quatro. 

 

Conforme Duarte (2006), alguns resultados importantes foram notados nestes 

primeiros anos de utilização do AR, a saber, melhoria de gestão em órgãos que possuem 

Acordos celebrados, maior facilidade de obtenção de informações institucionais por parte da 

alta gerência e aumento da motivação dos servidores, devido à possibilidade de obtenção do 

prêmio por produtividade. Assim como algumas melhorias foram observadas, alguns desafios 

têm sido verificados, principalmente na definição precisa do que realmente vem a ser 

resultado e na institucionalização do modelo de contratualização. No primeiro momento, era 

fundamental disseminar o Acordo, ou seja, dever-se-ia pactuar o maior número possível, para 

que assim houvesse um maior conhecimento deste. Passada esta etapa, deve-se investir 

maciçamente no aperfeiçoamento do modelo, notadamente nos mecanismos de avaliação e na 

interface com as outras medidas adotadas pelo Projeto Choque de Gestão. 
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5. NOVA METODOLOGIA DO ACORDO DE RESULTADOS 

 

O objetivo deste capítulo é fazer uma discussão sobre os principais aspectos do 

AR, tanto no modo como foi concebido, como no modo resultante do amadurecimento de sua 

discussão. Para tanto, num primeiro momento, serão feitas algumas considerações acerca da 

experiência mineira com o Acordo de Resultados no período de 2003 – 2006, destacando 

alguns pontos críticos. Num segundo momento serão apresentadas as melhorias 

implementadas ao AR, a partir do segundo mandato do Governador reeleito, iniciado em 

2007, resultantes da Lei 17600/2008 e do Decreto 44873/2008. 

 

5.1 Experiência inicial do Acordo de Resultados: algumas considerações 

 

Antes de discutir algumas considerações referentes aos contratos de gestão, no 

âmbito de Minas Gerais, durante o período 2003 - 2006, é importante citar que, dado o caráter 

recente da utilização destes no Estado, o descrito aqui não possui caráter conclusivo. São 

levantados aqui, alguns aspectos que merecem destaque na implementação do Acordo, de 

modo a contribuir com o debate sobre os contratos de gestão.  

 

A Lei 14694/2003 e os Decretos 43674/2003 e 43675/2003 deram molde à 

concepção inicial do Acordo de Resultados, um instrumento de gestão que compõe uma das 

principais diretrizes da agenda do governo, empossado em 2003, o Projeto Estruturador 

Choque de Gestão, conforme já comentado anteriormente neste estudo.  

 

Conforme descrito no capítulo anterior, o órgão Acordado recebe, como 

contrapartida pelos resultados que foram assumidos, algumas autonomias legais. Estas 

funcionam, então, como a contrapartida pela pactuação de metas de desempenho, ou seja, a 

flexibilização dos procedimentos burocráticos que norteiam a atuação das organizações 

públicas é tratada como meio necessário para que se possam atingir os resultados pactuados. 

No entanto, as autonomias acabam se configurando como um fator de incentivo à adesão do 
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AR, na medida em que proporcionam à organização maior grau de liberdade sobre suas ações. 

Interessam tanto ao dirigente como aos funcionários da organização pública. Ao primeiro, se 

configura como um mecanismo que favorece o exercício da autoridade administrativa, 

especialmente num momento em que a grande preocupação governamental era relacionada à 

promoção de um ajuste fiscal, ou seja, apesar do contexto político direcionar para uma maior 

centralização administrativa e controle financeiro e orçamentário, era possibilitado ao 

dirigente de um órgão signatário do AR algumas flexibilidades gerenciais. Aos segundos se 

configuram como vantagens materiais, a exemplo do vale-alimentação. 

 

A mesma legislação que disciplinou o AR também previu outro mecanismo de 

incentivo, a concessão de prêmio por produtividade, que vem a ser um bônus a ser pago, em 

função do desempenho do órgão Acordado, a seus servidores. Conforme já descrito no 

capítulo anterior, a legislação determina duas formas de se financiar o pagamento do prêmio, 

a economia com despesas correntes e a ampliação da arrecadação de receitas pelo Acordado. 

A primeira forma associa-se à redução de gastos com custeio, tomando-se como referência a 

quantidade de recursos estimados para ser aplicados na organização nesta finalidade, durante 

um exercício determinado. Já a segunda forma demonstra a diferença entre a receita 

arrecadada no exercício corrente e a receita arrecadada no exercício imediatamente anterior. 

 

Dado que o prêmio por produtividade representa a perspectiva de um 

incremento à remuneração dos funcionários da organização, que podem percebê-lo como uma 

alternativa para reduzir, de alguma maneira, o arrocho salarial enfrentado pelo funcionalismo 

do poder executivo nacional, salvo raras exceções, desde a década de 1990, aquele representa 

um estímulo de grande força para adesão ao AR. Importante fazer uma ressalva aqui para 

lembrar que esta década citada representou, no contexto nacional, uma época de busca por um 

controle fiscal por parte dos governos, em todos os níveis. Quando se considera que os 

primeiros órgãos mineiros signatários do instrumento de contratualização em questão foram 

aqueles para os quais se previa pagamento do prêmio de forma mais concreta e imediata, 

pode-se pensar que esta premiação, embora não seja o único fator que estimule a adesão ao 

AR, representa aquele que influencia de maneira mais forte. 
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A tabela abaixo ilustra a distribuição dos órgãos signatários do AR, durante o 

período de 2004-2006: 

 

Tabela 1: Distribuição dos Órgãos Públicas Mineiras que assinaram o AR – 2004 – 2006. 

Órgãos 

Adm. 

Direta 

Órgãos 

Autônomos 

Adm. Indireta 
Total 

Secretarias 

de Estado Autarquias Fundações 

Empresas 

Públicas 

Soc. 

Econ. 

Mista 

Existentes 

(1) 15 8 18 15 15 7 78 

Assinaram 

AR (2) 10 2 5 4 1 0 22 

(2/1) x 

100% 66,67% 25,00% 27,78% 26,67% 6,67% 0,00% 28,21% 

 

 

Após um rápido exame da tabela, percebe-se que a proporção de órgãos 

signatários do AR sobre os órgãos existentes assume uma configuração diferenciada nos 

diversos tipos de organizações. A maior proporção se revela entre as Secretarias de Estado, 

com aproximadamente 66% de adesão. Uma hipótese para esta maior proporção pode ser de 

caráter político, ou seja, uma demonstração, por parte dos titulares das Secretarias, de um 

alinhamento ao principal item da agenda governamental, demonstrando estreita ligação com o 

Chefe do Executivo, já que, importante lembrar, o Acordante dos Acordos foi o Governador. 

É uma afirmação de lealdade, por parte dos Secretários, com a principal ação governamental 

do período 2003 - 2006, assim como demonstra à sociedade a intenção de realmente buscar 

maior eficiência administrativa. Outro ponto interessante que se pode observar na tabela é a 

baixa adesão das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia Mista. Como se sabe, 

estas são organizações que não se submetem às mesmas restrições jurídicas impostas aos 

demais órgãos públicos, possuindo maior flexibilidade em suas normas. Sendo assim, as 

autonomias legais que constam na legislação do AR não se configuram como um real 

incentivo para estas organizações pactuar um contrato de gestão, tendo em vista que estas já 

possuem maior autonomia gerencial.   
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O pagamento do prêmio por produtividade está condicionado ao desempenho 

satisfatório do órgão signatário, no caso do período 2003 - 2006, a pontuação da avaliação 

institucional deve equivaler ao mínimo de 70% da pontuação total. Para fins de cálculo do 

prêmio, porém, não faz diferença a pontuação obtida, ou seja, o critério adotado consiste em 

atingir uma nota igual ou superior a 70% do total. Deste modo, a nota da avaliação não influi 

no valor que será destinado para o pagamento do prêmio, logo, não faz diferença se o órgão 

obteve uma nota equivalente a 80% do total, ou uma nota de 90% do total. Receberá o mesmo 

prêmio, independente da nota, caso, obviamente, seja satisfatória.  

 

Conforme a legislação que disciplinou a primeira concepção do AR, a principal 

punição para os casos de desempenho insatisfatório é a censura pública dos dirigentes dos 

órgãos signatários. Para que isto ocorra, o órgão deve ter obtido desempenho insatisfatório em 

duas avaliações sucessivas ou em três intercaladas numa série de cinco consecutivas, ou, por 

fim, em quatro avaliações intercaladas numa série de dez avaliações consecutivas do AR. Em 

casos de contratos de gestão, a possibilidade de aplicação de sanções, caso o desempenho se 

configure insatisfatório, deve ser um elemento que influencie fortemente a conduta do 

contratado, de modo que este atue em conformidade com as expectativas do contratante. 

Seguindo este raciocínio, tem-se que a eficácia da sanção está intimamente ligada os custos da 

punição para o contratado, assim como as expectativas que este possui de realmente ser 

punido pelo contratante. O órgão contratado deve ter um custo elevado de recebimento da 

punição, fazendo com que mova suas ações para o adequado cumprimento do contrato de 

gestão. 

 

No caso do AR, a sanção prevista na legislação incide, basicamente, sobre o 

dirigente do órgão signatário cujo desempenho tenha sido insatisfatório, eximindo, de certa 

forma, a organização pelo desempenho abaixo do esperado. O custo da punição para o 

dirigente, no caso a censura pública, é meramente simbólico, ocorrido do constrangimento de 

ter sua imagem publicamente censurada, afetando diretamente apenas sua reputação. Ainda 

assim, se a responsabilidade pela ineficiência recai apenas sobre o dirigente, é mais adequado 

que ele seja substituído por uma nova pessoa apta a buscar melhores resultados. Do ponto de 
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vista do órgão Acordado, então, a sanção prevista não contribui adequadamente para a busca 

por melhores resultados. 

 

Do ponto de vista do Governo esta sanção pode se verificar como algo 

prejudicial à imagem, principalmente quando se tenta construir uma idéia de busca por 

eficiência nas organizações públicas mineiras. Divulgar casos de dirigentes cujas 

organizações não obtiveram desempenho satisfatório pode vir a prejudicar a imagem de maior 

eficiência administrativa que, não só o AR, mas o Projeto Estruturador Choque de Gestão 

tenta construir junto à sociedade mineira. Digo que pode vir a prejudicar a imagem, pois é 

complicado antecipar qual será a reação da sociedade perante a sanção, sendo a reação 

negativa uma hipótese bastante plausível. Porém, somente o fato de existir esta hipótese, faz 

com que o custo para o Acordante aplicar a sanção seja desestimulante. Se o Acordante não 

quiser correr o risco de carregar os custos da punição, cabe a ele simplesmente não aplicar os 

mecanismos punitivos, ignorando-os, ou então pode aceitar metas poucos ousadas por parte 

do Acordado. 

 

Em relação à primeira hipótese, o fato é que não houve nenhum órgão punido 

durante o período 2003 - 2006, mas isto se deve pelo fato de que todos os órgãos signatários 

do AR, que foram avaliados, conseguiram cumprir as metas pactuadas. A menor nota 

atribuída foi superior a 70% da pontuação total, portanto, nem mesmo o Acordado de pior 

desempenho foi insatisfatório. Já a maior nota atingiu 98,2% da pontuação total, ou seja, 

quase a perfeição, o que soa estranho, tendo em vista que as organizações públicas não só 

mineiras, mas nacionais, não são demasiadamente conhecidas por bons serviços prestados aos 

cidadãos. O fato é que, nenhum órgão obteve desempenho insatisfatório, logo o mecanismo 

de sanção não foi aplicado durante o período supracitado. 

 

A média das notas dos Acordados foi de 88% do valor total, desempenho perto 

de excelente, o que leva a pensar em duas hipóteses, uma, já citada, relacionada à construção 

de metas pouco ousadas, e a outra hipótese, na qual os Acordados apresentam eficiência 

operacional, não encontrando dificuldade em cumprir as metas pactuadas, que são ousadas. 
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Esta última hipótese parece não fazer muito sentido, pelo que foi dito no parágrafo acima e 

também, na medida em que, na própria concepção do Projeto Estruturador Choque de Gestão, 

existia a idéia de reformar a estrutura burocrática pública mineira, fazendo com que o 

comportamento desta fosse diferente. Ou seja, isto faz pensar que a análise feita por este 

projeto era de que a eficiência operacional não se fazia totalmente presente na burocracia 

pública estadual. Deste modo, a hipótese referente às metas parece mais adequada, 

principalmente quando se leva em consideração algumas críticas em relação à experiência 

internacional em contratualização. Em alguns órgãos públicos de outros países foram 

negociadas metas não tão desafiadoras, caminho que, pelo que parece, foi seguido no caso 

mineiro.  

 

Há de se considerar, também, que o fato de a experiência em contratos de 

gestão por parte do Governo de Minas Gerais ser bastante recente faz com que se enfrente o 

problema de falta de dados históricos para construção de indicadores adequados e realistas, 

possibilitando que as metas não sejam desafiadoras. Na falta de dados históricos que 

possibilitem uma avaliação dos resultados obtidos no desempenho das ações dos órgãos 

públicos mineiros, a tarefa de mensurar uma meta que demande um nível de esforço 

considerável, ou seja, de elaborar algo desafiador, torna-se mais complicada. Ou seja, na 

ausência de uma cultura gerencial voltada à avaliação de resultados, faz com que a 

especificação de metas que expressem fielmente padrões adequados de eficiência operacional 

se torne uma tarefa árdua. Neste ponto existe um problema de assimetria de informações, nos 

moldes do modelo agente-principal. 

 

A última consideração a ser feita à experiência inicial com contratos de gestão 

em Minas Gerais é que foi deixada a opção para o órgão de assinar, ou não o Acordo. Deste 

modo, um dirigente de um órgão que não acreditar que o incremento do desempenho passa 

pela adoção de um contrato de gestão, não será signatário do AR. A não obrigatoriedade de 

adesão a um contrato de gestão faz que este se revele pouco eficaz para promoção de 

melhorias no desempenho operacional, já que não será universalizado, ou seja, estará restrito 

a um conjunto de organizações nas quais os dirigentes acreditem na eficácia do contrato. É 
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importante que a adesão ao contrato assuma um caráter mais impositivo, deixando de ser algo 

facultativo ao órgão, para que, deste modo, seja universalizada a cultura de contratualização. 

 

5.2 Período de 2007 - 2010: nova abordagem do Acordo de Resultados 

 

Conforme apresentado no capítulo anterior, passado um primeiro momento no 

qual era importante disseminar o AR, ou seja, pactuar o maior número possível deste 

instrumento, o desafio que se colocava era de investir no aperfeiçoamento. A reeleição do 

Governador, em 2006, gerou condições para que se continuassem as ações reformistas e, em 

especial, criou expectativas para que os contratos de gestão fossem mantidos como prioridade 

na agenda governamental, passando por alguns ajustes, visando aperfeiçoá-los.   

 

A mensagem 119/2007, encaminhada pelo Governador à ALMG demonstra 

que a idéia principal dos ajustes aos quais passaria o AR seria a promoção de maior 

articulação do contrato de gestão com as atividades de planejamento e coordenação das 

políticas públicas setoriais do governo. Nesta mensagem, contida no Projeto de Lei (PL) 

1677/2007, constava o seguinte: 

 

O projeto de lei ora apresentado pretende, portanto, incorporar as melhorias no 

modelo de contratualização no âmbito do Poder Executivo Estadual, com o objetivo 

de proporcionar um maior alinhamento das políticas setoriais com a agenda de 

governo e promover a integração das políticas públicas estaduais. (MINAS 

GERAIS, 16/10/2007). 

 

Logo no início do segundo mandato do Governador, houve uma mudança na 

lógica estrutural da administração pública mineira. Através da Lei Delegada 112/2007, o 

princípio orientador do governo passou a ser a gestão para resultados, ou seja, a integração 

intersetorial e estratégica de todas as ações do governo. Nesta mesma legislação foi prescrito, 

como fundamento político-institucional da gestão para resultados, a promoção do alinhamento 

estratégico entre planejamento, gestão e controle, visando assegurar o correto 

comprometimento e articulação entre diversos órgãos públicos estaduais, no que se refere às 
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capacidades operacionais necessárias à viabilização das políticas e metas priorizadas na 

agenda governamental (SEPLAG, 2007). O Programa Estado para Resultados demonstra esta 

nova lógica. Tal programa consiste no monitoramento dos objetos estratégicos pela SEPLAG 

e na realização de reuniões mensais, com comitês das áreas de resultados. Nestas reuniões, 

participam os Secretários de Estado envolvidos em cada área de resultado, com liderança do 

Vice-Governador e são apresentados os produtos entregues por cada secretaria e, caso se 

observem problemas à execução, elaboram-se planos de ação para solução destes. Para 

cumprir o propósito de promover atuação mais articulada entre órgãos da administração 

pública mineira, este programa prevê ampliação das medidas de modernização gerencial 

introduzidas na gestão anterior do Governador, alcançando, então o Acordo de Resultados. O 

modelo de contratualização utilizado até então seria reformulado, passando a ter nova 

abordagem. Deste modo, o PL 1677/2007, transformado na Lei 17600/2008, e o Decreto 

44873/2008 determinam as reformulações às quais o AR passaria. A idéia central destas 

mudanças tem a ver com a incorporação de melhorias devido ao aprendizado, promovendo 

maior aderência com a estratégia de governo. A partir de agora esta nova legislação será 

analisada, focando nas alterações, mostrando a nova abordagem no contrato de gestão 

mineiro.  

 

Uma primeira alteração, de suma importância para gerar eficácia ao contrato de 

gestão, tem a ver com o caráter mais impositivo da adesão ao AR. Conforme a nova 

legislação, o Acordo passa a ser modelado por sistema operacional, ou seja, pelos objetivos e 

metas das políticas setoriais estabelecidas no planejamento governamental, cujas atividades 

foram divididas por Áreas de Resultados, que remetem a todo um sistema, e não a um órgão 

isolado. Importante fazer uma ressalva para lembrar que o planejamento governamental citado 

aqui vem a ser o relacionado ao longo prazo, ou seja, o Plano Mineiro de Desenvolvimento 

Integrado (PMDI) 2007 - 2023. Uma abordagem sistêmica, conferida aos contratos de gestão, 

contribui para adesão deste instrumento, na medida em que gera certo constrangimento aos 

órgãos envolvidos num mesmo sistema operacional que não aderirem à contratualização. Na 

legislação anterior a adesão ao AR era voluntária, ou seja, o órgão tinha a possibilidade de 

escolha. Na nova legislação a não adesão gera um custo ao órgão, na medida em que ele 

participa de um sistema operacional, envolvido em alguma Área de Resultado, que, caso não 

atinja resultados consistentes, será responsabilizado por tal. Somando-se a este fato, tem-se 
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que as reuniões mensais do Estado para Resultados representam um constrangimento político 

no tocante à adesão do AR, já que qualquer descumprimento relativo às ações deste será 

discutido por representantes de diversos órgãos e entidades que atuam na mesma área de 

resultado, fazendo com que o representante do órgão ou entidade tenha que prestar contas ao 

Vice-Governador. Diante destes dois novos fatos, tem-se que a adesão à política contratualista 

assume um caráter praticamente impositivo, apesar da não obrigatoriedade. 

 

Esta mudança implica a outra, relacionada ao escopo do contrato de gestão, no 

qual passa a utilizar como referência o planejamento governamental, o PMDI e o Plano 

Plurianual de Ação do Governo (PPAG), deixando de guardar tanta ligação com o 

planejamento interno do órgão. O que ocorre é que a abordagem passa a ser mais integrada, 

nas quais as prioridades e os resultados finalísticos são tirados diretamente do plano de 

governo, não deixando autonomia decisória para que o órgão defina prioridades, conforme 

acontecia até então. A ênfase agora passa a ser a implementação da agenda governamental, ou 

seja, o AR se torna um instrumento que auxilia no processo de coordenação e controle das 

ações definidas pelo planejamento governamental, portanto a principal característica deixa de 

ser a busca por maior eficiência da burocracia pública mineira. Importante citar que, 

juntamente à esta mudança no escopo ocorre um fortalecimento institucional da SEPLAG, 

gerado a partir da responsabilidade de exercer o papel de Acordante, antes delegada à Câmara 

de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças. Deste modo, esta Secretaria passa a 

assumir papel de coordenação intragovernamental, ao passo que negocia metas com todos os 

Sistemas Operacionais. Este reforço da SEPLAG se insere no contexto da criação do 

Programa Estado para Resultados. 

 

Voltando à alteração do escopo, tem-se que aspectos relacionados à capacidade 

operacional e ao desempenho do órgão não são, na nova concepção, considerados como eixo 

principal de atuação. Sendo assim, o desenho do contrato de gestão se altera. No modelo 

vigente no período 2003 – 2006 a pactuação envolvia, resultados finalísticos, definidos para 

atuação organizacional, e algumas iniciativas de modernização institucional. A nova 

legislação multiplicou os objetos de pactuação, passando a agrupar cinco conjuntos: 
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Resultados Finalísticos, Racionalização do Gasto, Execução dos Projetos Estruturadores, Itens 

da Agenda Setorial do Choque de Gestão e Melhoria do Desempenho.  

  

O conjunto referente aos Indicadores de Resultados Finalísticos define metas 

estratégicas, retiradas da agenda governamental, para os diversos sistemas operacionais. O 

segundo conjunto, referente à Racionalização do Gasto, define indicadores para número de 

alterações orçamentárias realizadas por meio de remanejamento e proporção de gasto com 

despesas relacionadas à área meio do órgão. O terceiro conjunto compreende a Execução dos 

Projetos Estruturadores. Estes são projetos considerados fundamentais, devido à capacidade 

transformadora. O quarto conjunto, referente aos Itens da Agenda Setorial do Choque de 

Gestão são proposições que visam solucionar gargalos estruturais e administrativos, que 

foram notados como dificultadores de implementação das ações estratégicas durante o 

quadriênio 2003 – 2006. Geralmente são ações direcionadas para resolução de problemas que 

possam afetar a Execução dos Projetos Estruturadores. Por fim, o conjunto relacionado à 

Melhoria do Desempenho é facultativo, ou seja, o contrato de gestão pode, ou não, 

contemplar esta área. Sendo assim, os órgãos têm fortes incentivos para que não assumam 

compromisso com ações deste tipo.  

 

Há de se salientar que a pontuação dos diversos conjuntos de indicadores são 

diferentes, incidindo sobre estes pesos diferenciados. Ou seja, para fins de cálculo, são 

somados todos indicadores de um conjunto e multiplicado pelo seu peso na nota total. Para 

cada conjunto incide um determinado peso. Importante frisar que a distribuição de pesos por 

conjunto de indicadores se altera nos diversos sistemas operacionais ou órgãos. A título de 

exemplo, abaixo serão mostrados exemplos de ponderações dos objetos de pactuação para três 

sistemas operacionais. 
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Tabela 2: Ponderação dos Objetos de Pactuação – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 

Quadros de cada objeto de pactuação Equivalência (%) 

Resultados finalísticos 

20 

Execução dos projetos estruturadores 

35 

Execução da Agenda setorial do Choque de Gestão 

35 

Racionalização do gasto 

10 

Melhoria do Desempenho 

0 

 

Tabela 3: Ponderação dos Objetos de Pactuação – Desenvolvimento Econômico. 

Quadros de cada objeto de pactuação Equivalência (%) 

Resultados finalísticos 

20 

Execução dos projetos estruturadores 

40 

Execução da Agenda setorial do Choque de Gestão 

30 

Racionalização do gasto 

10 

Melhoria do Desempenho 

0 

 

Tabela 4: Ponderação dos Objetos de Pactuação – Planejamento e Gestão. 

Quadros de cada objeto de pactuação Equivalência (%) 

Resultados finalísticos 

25 

Execução dos projetos estruturadores 

30 

Execução da Agenda setorial do Choque de Gestão 

25 

Racionalização do gasto 

10 

Melhoria do Desempenho 

10 
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Estes exemplos demonstram, também, um ponto importante, a saber, a alta 

ponderação para os itens relacionados à Execução dos Projetos Estruturadores e para a 

Execução da Agenda Setorial do Choque de Gestão. Neste assunto, ao que parece, o mais 

importante para o governo é que a execução das ações relacionadas aos Projetos 

Estruturadores seja eficaz. Conforme já foi dito, a Agenda Setorial do Choque de Gestão visa, 

de modo geral, equacionar gargalos que se coloquem como obstáculos à execução destes 

projetos. Sendo assim, é de se esperar que os itens da Agenda possuam ponderação alta. 

 

Somando-se ao redesenho do conteúdo dos contratos de gestão, a nova 

legislação previu, ainda, o desdobramento dos objetivos pactuados pelo Sistema Operacionais 

em Acordos assessórios, internos aos órgãos, também chamados de Acordo de Segunda 

Etapa. A pactuação deste é, portanto, um desdobramento da Primeira Etapa do Acordo de 

Resultados. A idéia principal é pactuar ações de forma desagregada, de modo que cheguem às 

equipes de trabalho. A partir das metas globais, desdobra-se em objetivos e metas específicos, 

para chegar ao nível mais descentralizado possível de execução, visando obter, assim, 

desempenho satisfatório. Nesta nova concepção se torna fundamental a especificação de 

metas de desempenho para cada ação prevista, de modo a permitir um completo 

acompanhamento.  

 

A implementação dos Acordos assessórios, porém, encontra dificuldades num 

grande problema, na falta de dados históricos relacionados ao desempenho, tanto do órgão, 

conforme já citado, quanto das equipes de trabalho. Isso dificulta a elaboração de metas que 

façam com que a equipe realmente tenha que realizar grande esforço. Importante lembrar que 

as equipes de trabalho devem ser motivadas para que atinjam desempenho satisfatório. 

Existem duas dificuldades básicas, portanto, uma já discutida, referente à falta de dados 

históricos de desempenho para construção de metas realistas, e outra referente à motivação 

das equipes de trabalho de todos os órgãos. Esta última questão será discutida mais adiante, 

quando for analisada a questão específica do prêmio por produtividade. 
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O novo modelo de contratualização adotado para o período 2007 – 2010 

propõe uma nova estrutura de incentivos, modificando a existente até então. As autonomias 

concedidas aos órgãos Acordados sofreram algumas mudanças.  

 

Contrastando com o modelo anterior, que previa cronograma de desembolso 

orçamentário e financeiro, vinculando a liberação das cotas orçamentárias previstas à prévia 

autorização da SEPLAG, o novo modelo prevê, como recursos específicos para execução das 

ações pactuadas, os que estiverem determinados na LOA. Deste modo, a referida secretaria 

perde o papel de interveniente, assim como aumenta a previsibilidade de desembolso de 

recursos previamente destinados ao órgão, reduzindo a insegurança advinda do cumprimento, 

ou não, do cronograma aprovado.  

 

Merece atenção especial uma alteração importante da nova legislação, que se 

refere ao pagamento do prêmio por produtividade. Foi criada uma fonte específica para 

financiar o pagamento deste prêmio, que vem a ser o montante de até 1% da Receita Corrente 

Líquida (RCL) do estado de Minas Gerais. Em consonância com a criação desta fonte, 

extingui-se a possibilidade do pagamento do prêmio ser feito através de economia das 

despesas correntes, existente no modelo anterior. Desta forma, todos os órgãos públicos 

mineiros podem perceber o recebimento deste prêmio, não só aqueles em que houver aumento 

da receita arrecadada, caso que continua previsto na nova legislação. Pode-se dizer, então, que 

houve uma universalização na aplicação do prêmio, tornando-o acessível à órgãos que não 

possuem fontes de receitas próprias, maioria no contexto do Poder Executivo estadual. O 

pagamento do prêmio por produtividade fica condicionado, neste novo modelo, ao alcance de 

desempenho satisfatório no AR de primeira etapa, ou seja, no contrato de gestão referente ao 

Sistema Operacional, assim como à pactuação de metas por equipes de trabalho, ou por 

entidade vinculada, ou seja, o órgão deve pactuar a Segunda Etapa do Acordo. Deste modo, o 

prêmio é diferenciado por equipe de trabalho, cujas atividades são acompanhadas por 

relatórios de execução, elaborados pela CAA, que define uma nota para cada equipe. 

Importante lembrar que houve uma mudança na concepção do desempenho satisfatório no AR 

de primeira etapa, passando a compreender o valor de 60% da nota total.  



57 

 

 

Conforme o Decreto 44873/2008, o cálculo individual do prêmio por 

produtividade será feito conforme: 

 

Art. 35 – (...) 

 § 1º - Nos termos do § 2º do art. 24 da Lei nº 17.600, de 2008, o cálculo a que se 

refere o caput considerará: 

 I - o resultado obtido na avaliação de produtividade por equipe; 

 II - o valor da última remuneração percebida pelo servidor durante o período de 

referência, excluídos eventuais e atrasados; e 

 III - os dias efetivamente trabalhados durante o período de referência. 

 

Finalizando a análise relacionada às mudanças concernentes ao AR, a última 

consideração a ser feita refere-se à questão da sanção por não cumprimento das metas 

pactuadas. No modelo vigente no período de 2003 – 2006, havia a previsão de censura pública 

do dirigente de um órgão que não alcançasse desempenho satisfatório, conforme já analisado. 

O novo modelo de contratos de gestão excluiu esta possibilidade, deixando a entender que 

este instrumento se revelava sem função às finalidades propostas. O único mecanismo de 

sanção, agora, é o não pagamento do prêmio por produtividade previsto no AR, caso o 

desempenho seja insatisfatório. 
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6. ESTUDO DE CASO: APLICAÇÃO DA NOVA METODOLOGIA DO ACORDO DE 

RESULTADOS  

 

O objetivo deste capítulo é mostrar como foi a implantação da nova 

metodologia aplicada ao Acordo de Resultados num Sistema Operacional do Governo de 

Minas Gerais, sendo escolhido, para fins deste estudo, o relacionado à Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior. Deste modo, num primeiro instante, o Sistema será rapidamente 

apresentado, para, num segundo momento, ser discutida a aplicação da nova metodologia do 

AR naquele.     

 

6.1 Sistema Operacional de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

 

O Sistema em questão, formado por organizações públicas do Estado de Minas 

Gerais, cujas atribuições envolvam funções ligadas ao incentivo e promoção da Ciência, da 

Tecnologia e do Ensino Superior, é composto por dois conselhos e oito instituições vinculadas 

à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SECTES). Integram a área 

de competência da SECTES, por subordinação administrativa, o Conselho Estadual de 

Ciência e Tecnologia (CONECIT) e o Conselho de Coordenação Cartográfica (CONCAR) e, 

por vinculação, as seguintes autarquias, Instituto de Geociências Aplicadas (IGA), Instituto de 

Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais (IPEM-MG), Universidade do Estado de Minas 

Gerais (UEMG) e Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) e as fundações a 

seguir, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), Fundação 

de Educação para o Trabalho de Minas Gerais (UTRAMIG), Fundação Centro Tecnológico 

de Minas Gerais (CETEC) e Fundação Helena Antipoff (FHA). O Sistema de Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior gerencia e executa três Projetos Estruturadores do Governo de 

Minas Gerais, a saber, Arranjos Produtivos Locais, Rede de Formação Profissional Orientada 

pelo Mercado e Rede de Inovação Tecnológica.  
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6.2 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

 

A SECTES é responsável por todas as ações setoriais ligadas à atuação do 

Estado de Minas Gerais, relativas ao desenvolvimento e ao fomento da pesquisa e à geração e 

à aplicação de conhecimento científico e tecnológico. O Capítulo II da Lei Delegada 115/2007 

define as finalidades e competências da Secretaria. Segundo este: 

 

Art. 2º - A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior tem por 

finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as 

ações setoriais a cargo do Estado relativas ao desenvolvimento e ao fomento da 

pesquisa e à geração e aplicação de conhecimento científico e tecnológico, bem 

como exercer o controle das entidades estaduais de ensino superior, competindo-

lhes:  

I - formular e coordenar a política estadual de ciência e tecnologia e supervisionar 

sua execução nas instituições que compõem sua área de competência, bem como 

avaliar os impactos dessas políticas;  

II - formular planos e programas em sua área de competência, observando as 

diretrizes gerais do governo, em articulação com a Secretaria de Estado do 

Planejamento e Gestão, assim como acompanhar a execução de planos, programas e 

projetos desenvolvidos por órgãos e entidades do Poder executivo da área de ciência 

e tecnologia; 

III - estimular a execução de pesquisas básicas e aplicadas e o aperfeiçoamento da 

infra-estrutura de pesquisas e de prestação de serviços técnico-científicos no Estado;  

IV - articular-se com organizações de pesquisa científica e tecnológica e de 

prestação de serviços técnico-científicos, localizados no Estado, objetivando a 

compatibilização e racionalização de política e programas na área de ciência e 

tecnologia;  

V – impulsionar a inovação tecnológica, considerado a transferência de tecnologia 

para o setor produtivo do Estado e o aumento da competitividade; 

VI - promover o levantamento sistemático da oferta e da demanda de ciência e 

tecnologia no Estado e difundir informações de interesse para órgãos ou entidades 

cujas atividades se enquadrem em sua área de competência;  

VII - manter intercâmbio com entidades públicas e privadas, nacionais ou 

estrangeiras, para o desenvolvimento de planos, programas e projetos de interesse da 

área de ciência e tecnologia;  

VIII - articular-se com órgãos governamentais e com associações de classes 

produtoras, tendo em vista a transferência de tecnologia para o setor produtivo do 

Estado;  

IX - acompanhar a execução de planos, programas e projetos desenvolvidos por 

órgãos e entidades do Poder Executivo na área de Ciência e tecnologia;  

X - participar do Sistema Nacional de Normalização, Metrologia e Qualidade 

Industrial - SINMETRO;  
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XI - incentivar o conhecimento científico e tecnológico mediante a pesquisa, a 

extensão e a formação de recursos humanos em nível universitário e técnico - 

profissionalizante;  

XII – avaliar e supervisionar o ensino estadual superior estadual em regime de 

colaboração com o Conselho Estadual de Educação; 

XI - exercer outras atividades correlatas. 

 

 

6.3 Alinhamento Estratégico do Governo 

 

 

Conforme demonstrado no capítulo anterior, o amadurecimento do Acordo de 

Resultados trouxe algumas novidades, em especial, uma nova abordagem, que se baseia no 

alinhamento, do planejamento e das ações, dos órgãos públicos estaduais com o planejamento 

estratégico do governo. Deste modo, para o período de 2007 à 2023, o desenvolvimento de 

Minas Gerais foi concebido e apresentado para a sociedade através do PMDI, formado por 

seis estratégias setoriais, que constituem uma espécie de núcleo propulsor de um processo de 

mudança, visando tornar este ente federativo em um Estado para Resultados. Percebe-se que 

este documento é, na verdade, um planejamento de longo prazo para o Governo de Minas 

Gerais. 

 

Sob uma ótica que mostra uma visão de futuro objetivando “Tornar Minas o 

Melhor Estado para se Viver” foram identificados resultados que teriam capacidade de mudar 

consideravelmente a realidade do Estado, causando grande impacto. Foram identificadas onze 

Áreas de Resultados, que agrupariam todos os Projetos Estruturadores, os quais representam 

grandes ações e melhorias planejadas para o Estado. As onze áreas são: Vida Saudável, 

Protagonismo Juvenil, Investimento e Valor Agregado da Produção, Logística de Integração e 

Desenvolvimento, Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva, Desenvolvimento do Norte de 

Minas, Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, Rede de Cidades e Serviços, Qualidade 

Ambiental, Defesa Social, Educação de Qualidade e Inovação, Tecnologia e Qualidade, sendo 

que as duas últimas são referentes à atuação do Sistema Operacional de Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior.  

 

Somando-se a este planejamento de longo prazo, houve, também, a elaboração 

de um plano para o médio prazo, concebido através do PPAG, que compreendeu a atuação 
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governamental pelo quadriênio de 2008 à 2011. O PPAG, na verdade, organiza a atuação do 

Estado, em programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos e dos resultados 

finalísticos, definidos, conforme já citado, no PMDI. Este instrumento de planejamento de 

médio prazo norteia a formulação dos demais projetos, planos e programas estaduais neste 

quadriênio, orientando, principalmente, à elaboração das Leis de Diretrizes Orçamentárias e 

das Leis Orçamentárias Anuais. 

 

 

6.4 Plano Diretor SECTES  

 

 

Já ciente da determinação de “Tornar Minas o Melhor Estado para se Viver”, a 

SECTES iniciou um processo para estabelecer uma série de estratégias diferenciadas para as 

áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação e Ensino Superior, ou seja, referentes ao seu campo 

de atuação. O horizonte estabelecido para formulação de políticas foi do período 2007 – 2011. 

Pautando-se nas diretrizes contidas tanto no PMDI, como no PPAG, a Secretaria realizou um 

exercício de alinhamento estratégico, resultando daí o Plano Diretor 2007-2011. Neste Plano, 

foram considerados os objetivos estratégicos das Áreas de Resultado, diretamente conectadas 

à atuação da SECTES, e os componentes do Acordo de Resultados, a saber: Resultados 

Finalísticos, Projetos Estruturadores, Agenda Setorial do Choque de Gestão e a busca pela 

Racionalização do Gasto. Para elaboração destas políticas procurou-se agir coletivamente, 

envolvendo técnicos, não só da SECTES, mas como de todas as Entidades Vinculadas, pois 

estes darão suporte para a gestão do Sistema. Para fins didáticos, foram formados dois grupos 

de estudo, um de Ciência, Tecnologia e Inovação e outro de Ensino Superior, ambos formados 

por especialistas nas áreas, buscando focar mais o conteúdo. 

 

De modo sintético, o processo se deu em seis fases, sempre levando em 

consideração a construção de cenários. Na primeira fase foram identificados os fatores 

principais que causariam impacto no desempenho da SECTES, mapeando as possíveis 

interferências a fazer. A segunda fase buscou identificar e classificar o grau de dependência 

das variáveis direcionadoras, por afinidade, de modo a construir cenários mais específicos. 

Depois de identificadas as variáveis direcionadoras, estas foram dispostas em uma estrutura 

de causa e efeito, observando a dependência entre aquelas. Esta foi a atividade da terceira 
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fase. Na quarta fase, foram analisados os ambientes interno e externo à Secretaria, levando-se 

em consideração os fatores interventores nas variáveis definidas e deduções em relação às 

incertezas. Sendo assim, foram elaborados cenários alternativos e indicadores de desempenho. 

A quinta fase englobou a formulação de políticas, utilizando-se da matriz SWOT, relacionada 

às forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, aplicada tanto ao ambiente interno, quanto ao 

externo. Por fim, na sexta fase houve uma organização das políticas, obedecendo a uma 

relação de causa e efeito, sob as perspectivas de, aprendizado, processos, parceiros e Minas 

Gerais, gerando, assim, dois Mapas Estratégicos, a saber, um de Ciência, Tecnologia e 

Inovação e outro de Ensino Superior. Os Mapas consistem nas políticas elaboradas para 

buscar os objetivos estratégicos do Governo para o Sistema Operacional de Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior. 

 

Os objetivos para estas áreas são: 

 

Ciência, Tecnologia e Inovação (C, T & I) 

 

- Fortalecer a competitividade e ampliar a capacidade de inovação das empresas 

e dos arranjos produtivos mineiros; 

 

- Fortalecer a articulação entre a rede de C, T & I e o setor produtivo; 

 

- Fortalecer a rede de inovação tecnológica, em todo território mineiro; 

 

- Formar e qualificar mão-de-obra profissional orientada pelo mercado; 

 

- Assegurar a conformidade dos produtos mineiros, segundo padrões 

internacionais de qualidade; 

 

- Consolidar, na sociedade, a percepção de C, T & I como área estratégica. 
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Ensino Superior 

 

- Promover um salto na escolaridade média da população a ser formada em um 

sistema eficiente e com altos níveis de equidade; 

 

- Reduzir as disparidades regionais de aprendizado superior em Minas Gerais; 

 

- Promover um salto de qualidade no ensino superior, orientando-o por padrões 

internacionais. 

 

Diante dos objetivos estratégicos, foram elaborados os Mapas Estratégicos, 

contendo as políticas específicas para os campos de atuação da SECTES. O Mapa de Ciência, 

Tecnologia e Inovação contém vinte e cinco políticas, enquanto o relacionado ao Ensino 

Superior possui vinte uma.  

 

O Plano Diretor representa um desdobramento do PMDI e é um marco 

balizador para as ações da SECTES e suas Entidades vinculadas, permitindo que o Sistema 

Operacional de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior contribua efetivamente para o 

desenvolvimento de Minas Gerais. O documento foi validado com parceiros dos setores 

público e privado. Desta forma, espera-se que ele constitua também um referencial para as 

ações de todos os agentes que atuam nas áreas de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 

integrando esforços em torno de objetivos e projetos que se complementam (SECTES, 2008). 

 

 

6.5 O Acordo de Primeira Etapa do Sistema 

 

 

Através da elaboração do plano estratégico da Secretaria, foi elaborado, então, 

o Acordo de Resultados de Primeira Etapa do Sistema de Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior. Assinado em nove de julho de 2007, foi pactuado tendo como Acordante o 

Governador, como Acordados o Secretário e os Dirigentes das Entidades Vinculadas e 

Intervenientes os Responsáveis pelas Secretarias de Planejamento e Gestão e Fazenda, 

estabelecendo metas e resultados que foram avaliados, ao final do primeiro período 
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avaliatório, pela CAA. Este período compreendeu desde a data de assinatura do AR até 31 de 

Dezembro de 2007.  

 

Foram pactuados produtos, metas e indicadores que englobavam a ação de 

todas as unidades componentes do Sistema, ou seja, seria necessário um esforço não só da 

SECTES, mas também de todas as Entidades Vinculadas.  Foram pactuadas metas para quatro 

componentes do Acordo de Resultados. As metas para os Resultados Finalísticos 

compreenderam 7 indicadores, enquanto que aquelas relacionadas à Execução da Agenda 

Setorial do Choque de Gestão incluíram 6 indicadores e 12 produtos. Em relação à 

Racionalização do Gasto, os indicadores são comuns a todos os Sistemas, e são dois. Por fim, 

foram pactuadas metas para três Projetos Estruturadores, compreendendo 100% de execução 

do planejamento para o ano de 2007. 

 

Conforme o Relatório de Avaliação do Acordo de Resultados do Sistema de 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, referente ao período avaliatório de julho à dezembro 

de 2007, a nota final conferida foi de 8,8074, sendo aproximada para 8,81. A tabela abaixo 

mostra o resumo do desempenho do Acordado: 

 

Tabela 5: Resumo do desempenho do Acordado. 

 

          ITENS AVALIADOS Notas 

% de 

equivalência 

Nota 

Parcial 

Resultados Finalísticos 10 11,11 1,1111 

Execução dos Projetos Estruturadores 8,008 38,89 3,1143 

Execução da Agenda Setorial do Choque de Gestão 8,925 38,89 3,4709 

Racionalização do Gasto 10 11,11 1,1111 

NOTA ATRIBUÍDA PELA CAA 8,8074 
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6.6 Acordo de Segunda Etapa da Secretaria e das Entidades Vinculadas 

 

 

O Acordo de Segunda Etapa possui objetivo de pactuar resultados exclusivos 

para cada equipe de trabalho acordada, permitindo a viabilização da estratégia governamental 

para todos os Sistemas Operacionais estaduais, em especial, neste estudo, para o Sistema de 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Para tanto, a Segunda Etapa do AR mensura produtos, 

metas e indicadores de desempenho de cada equipe. 

 

Conforme analisado no capítulo anterior, para percepção do prêmio por 

produtividade, é necessário ter um desempenho satisfatório no Acordo de Resultados de 

Primeira Etapa, assim como ter desdobrado metas para as equipes internas do órgão ou 

entidade estadual, ou seja, é necessário que esteja firmado o Acordo de Resultados de 

Segunda Etapa. O prêmio por produtividade, para o ano de 2008, porém, teve uma lógica 

diferenciada. Caso o Sistema obtivesse avaliação satisfatória no AR de Primeira Etapa, 

bastava, aos órgãos componentes daquele, pactuar o AR específico, ou seja, a Segunda Etapa 

deste instrumento, para que os servidores estejam aptos a receber a gratificação. O prêmio não 

seria diferenciado por equipe de trabalho, conforme a pontuação específica no AR de Segunda 

Etapa, considerar-se-ia o resultado obtido na avaliação do Sistema, ou seja, com base nos 

pontos obtidos no AR de Primeira Etapa. Deste modo, o cálculo do prêmio consideraria, o 

valor da última remuneração percebido pelo servidor, aos dias de efetivo trabalho e o 

resultado da avaliação do Sistema. 

 

Neste sentido, como a CAA emitiu relatório conferindo nota de 8,81 ao 

Sistema de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, demonstrando um desempenho 

satisfatório, caso os órgãos integrantes deste firmassem a Segunda Etapa do Acordo de 

Resultados, os servidores seriam aptos a receber o prêmio por produtividade. Cada entidade 

deveria, então, iniciar a formulação de um planejamento estratégico, gerando, como produto, 

um Plano Diretor, de modo que pudessem se alinhar estrategicamente, fazendo um processo 

semelhante ao da SECTES.  

 

Em todas as Entidades Vinculadas à Secretaria foram desenvolvidos Planos 

Estratégicos, para o período 2007 – 2011, através de desenho de cenários globais, consulta à 
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especialistas, formulação de estratégias, planos e Mapas Estratégicos, desdobramento de 

objetivos, alinhamento de metas e formulação de indicadores. Foi um processo semelhante ao 

ocorrido na SECTES, porém foi observada a lógica distinta de atuação de cada entidade.   

  

Com todo o Sistema já alinhado estrategicamente, restava, agora, a formulação 

do Acordo de Resultados de Segunda Etapa, ou seja, específico de cada órgão. Com o suporte 

de técnicos da SEPLAG, foram mensuradas metas, indicadores de desempenho e produtos a 

serem pactuados, em cada órgão. Deste modo, cada equipe de trabalho seguiria sua ação 

conforme objetivos pactuados. Em fevereiro de 2008 a SECTES pactuou o Acordo de 

Segunda Etapa, enquanto que todas as Entidades Vinculadas pactuaram este instrumento 

durante o mesmo ano.   

 

Cada equipe, de todos os órgãos e entidades do Sistema de Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior, teve mensurado um quantitativo de metas, englobando produtos e/ou 

indicadores. A tabela abaixo detalha o quantitativo de equipes acordadas de cada órgão, assim 

como produtos e indicadores. 

 

Tabela 6: Detalhamento do quantitativo de equipes acordadas, indicadores e produtos 

pactuados por órgão do Sistema Operacional de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 

 

SISTEMA  Nº EQUIPES INDICADORES  PRODUTOS 

SECTES 11 56 29 

IPEM 7 41 5 

IGA 5 31 15 

FAPEMIG 5 38 4 

CETEC 5 39 3 

UEMG 16 54 98 

UNIMONTES 10 51 8 

UTRAMIG 6 48 2 

FHA 5 45 0 

TOTAL 70 403 164 

 

Até o término do presente trabalho ainda não havia sido elaborado um 

Relatório de Execução pela CAA de nenhum dos Acordos de Resultado de Segunda Etapa dos 
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órgãos e entidades componentes do Sistema de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 

portanto, não há como discutir a atuação destas durante do período avaliatório. 

 

 

6.7 Relação entre os aspectos teóricos abordados e o caso do Sistema  

 

 

 É fundamental para este trabalho a análise das relações entre o caso do Sistema 

Operacional abordado e os aspectos teóricos da contratualização de resultados. Em primeiro 

lugar, tem-se verificado a relação agente principal para o AR, tanto o de primeira, como o de 

segunda etapa. Para o caso do AR, verifica-se na figura do Acordante, o principal e na figura 

do Acordado, o agente, logo, abrange tanto o contrato de gestão de primeira, como o de 

segunda etapa. Deste modo, o Acordante, responsável pela delegação de autoridade, possui o 

problema de assimetria de informações acerca do desempenho do segundo ator, o Acordado. 

Para fazer com que o Acordado mova suas ações em conformidade com as expectativas do 

Acordante, cabe a este a elaboração de um sistema de incentivos, ou compensações, 

suficientemente motivador. Optou-se, em Minas Gerais, pela criação das autonomias 

gerenciais e do prêmio por produtividade, como formas de incentivos, para fazer com que o 

conjunto de Acordados atinja desempenho satisfatório, ou seja, o mecanismo de compensação 

construído possuiu o objetivo de motivar os agentes a seguir às expectativas do principal. 

Demonstra-se nisso que a Teoria do Agente-Principal está bastante ilustrada no caso de Minas 

Gerais, em especial no Sistema Operacional de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.  

 

 Em segundo lugar, tem-se que o contrato de gestão do Sistema estudado possui 

como principal característica a concessão de autonomias (ou incentivos) em troca do 

compromisso de atingir determinadas metas pré-acordadas naquele. As formas de incentivos 

adotadas já foram citadas neste trabalho. Em relação ao contrato de gestão, verifica-se que o 

processo englobou as três fases descritas por Alcoforado (2005), a saber, negociação, 

construção do instrumento e gerenciamento. Todas foram, e são realizadas com a ajuda de 

técnicos da SEPLAG, sendo que a atividade de monitoramento, dentro da fase de 

gerenciamento, é atribuição específica da CAA.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A nova metodologia adotada ao Acordo de Resultados trouxe importantes 

mudanças, que podem contribuir para incrementar a discussão sobre as experiências 

relacionadas aos contratos de gestão, de modo geral.  

 

A idéia geral das mudanças apresentadas pela nova legislação do AR consiste 

numa maior aderência do Acordo à agenda governamental. Isso só foi possível devido à 

revisão do PMDI, no ano de 2007, que deixou mais claras as estratégias do Governo de Minas 

para várias áreas de resultados, durante um horizonte de tempo estendido. Deste modo, já há 

um documento que norteia quais resultados são esperados, fazendo com que todos os 

Sistemas Operacionais inseridos nas áreas tenham objetivos claros.  

 

Uma mudança importante vem daí, a modelagem do AR em duas etapas. Como 

já existem objetivos claros para os Sistemas Operacionais, tem-se a possibilidade de moldar 

um instrumento de contratualização que englobe a atuação de todos os órgãos componentes 

deste, exatamente como foi feito, com o Acordo de Primeira Etapa, uma espécie de contrato 

de gestão sistêmico. Com o Acordo de Resultados de Segunda Etapa, específico de cada 

órgão componente de um mesmo sistema, tem-se o desdobramento das estratégias para as 

equipes de trabalho, chegando a um nível mais detalhado, fazendo com que aquele se tornasse 

um instrumento bastante específico. O desdobramento de metas para equipes de trabalho é 

extremamente importante, na medida em que faz com que o funcionário visualize melhor sua 

contribuição à atuação da organização.  

 

Outra importante mudança advinda da nova metodologia do AR relaciona-se 

com o caráter mais impositivo do instrumento, ainda assim facultativo. Existe um 

constrangimento político, sob o representante de uma organização, de não aderir ao Acordo. 

A partir desta mudança, houve um aumento bastante expressivo da adesão ao AR. Deste 

modo, contribui-se para universalizar a cultura de contratualização, fazendo com que possa se 
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tornar um instrumento realmente eficaz para promoção de melhorias no desempenho 

operacional das organizações. 

 

Uma mudança na concepção do AR que é de suma importância para criar 

incentivos aos funcionários é a universalização da possibilidade de pagamento do prêmio por 

produtividade, possibilitada pela criação de uma fonte de receita específica para o 

financiamento. Deste modo, com um desempenho satisfatório no AR de Primeira Etapa, 

referente ao mínimo de 60% da pontuação total, o funcionário cuja organização tenha 

pactuado metas para as equipes de trabalho, está apto para receber o prêmio, ponderado 

conforme nota específica de sua equipe. Isso faz com que o funcionário visualize de forma 

mais clara o prêmio, como uma forma de incentivo, que atinge a todos os órgãos da 

administração pública mineira, e não só os que tenham alguma fonte de incremento de receita 

ou que consigam fazer economia com despesas correntes. Esta possibilidade de pagamento 

por economia com despesas correntes, por sinal, foi extinta com a nova metodologia.   

 

Estas mudanças foram fruto da experiência inicial com contratos de gestão, por 

parte do Governo de Minas Gerais, e são sinais de melhorias aplicadas ao AR, fazendo com 

que seja um instrumento cada vez mais eficaz aos seus propósitos, que, por sinal, sofreram 

mudanças com a nova metodologia. Se no período de 2003 – 2006, um dos principais 

propósitos se relacionava com a capacidade operacional do órgão, ou seja, com a busca por 

melhoria de desempenho, tem-se que, com a nova legislação, isso é deixado em segundo 

plano, pois se torna facultativo. O que é mais importante agora é a implementação das ações 

estratégicas de governo e a resolução de gargalos administrativos, dificultadores da plena 

execução dos Projetos Estruturadores. Deste modo, a CAA, que é quem aufere a nota dos 

órgãos e entidades, passa a ser não uma avaliadora de desempenho em si, mas sim uma 

comissão de controle da agenda de governo. A função da comissão, na nova metodologia, 

remete mais a um acompanhamento das ações consideradas estratégicas pelo Governo, 

deixando de ter um caráter de avaliação.  
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A tabela abaixo, referente aos resultados das avaliações institucionais de 2007, 

ilustra como foram as notas dos Sistemas Operacionais como um todo, ou seja, abrange 

Secretarias e as Entidades Vinculadas. 

 

Tabela 7: Resultado das Avaliações Institucionais de 2007. 

Sistema Nota 2007 

Advocacia Geral 8,59 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento 8,48 

Auditoria-Geral 8,65 

Ciência e Tecnologia 8,81 

Cultura 7,7 

Defesa Social 7,92 

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas 7,64 

Desenvolvimento Econômico 7,3 

Desenvolvimento Regional 7,94 

Desenvolvimento Social 9,24 

Educação 9 

Esporte e Juventude 8,59 

Fazenda   8,60* 

Governo  9,4 

Meio-Ambiente 7,82 

Planejamento e Gestão 7,59 

Reforma Agrária 7,19 

Saúde 9,12 

Transporte 8,03 

Turismo 7,88 

* Se refere à avaliação do 4º trimestre de 2007 

 

O exame desta tabela nos remete a algumas questões importantes de serem 

debatidas acerca das notas conferidas aos Acordos, de modo geral, pois, como se percebe, 

todos os Sistemas Operacionais tiveram desempenho satisfatório. Deste modo, conforme 

descrito neste estudo acerca da experiência em contratos de gestão, pode-se lançar alguns 

questionamentos referentes ao AR.  
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A base dos questionamentos se refere ao grau de eficiência das organizações 

públicas mineiras, que, por um exame rápido da tabela, leva a imaginar que deve ser elevado, 

mesmo se considerando que o importante para o desempenho ser satisfatório é o cumprimento 

da agenda de governo. Se conseguiram ser satisfatórias para cumprir o que o Governo acredita 

ser essencial, foram, de algum modo, eficientes. O fato é que, na própria concepção do 

Choque de Gestão, existe a idéia de se dotar as organizações públicas mineiras de maior 

eficiência gerencial. Deste modo, isso leva a crer que, como foram passados apenas cinco 

anos do início deste Projeto Estruturador, ainda existe um longo caminho a percorrer em 

busca da eficiência. Certamente ela pode ser presente em algumas organizações, porém é 

complicado conceber a presença em todos os Sistemas Operacionais estaduais.  

 

O primeiro questionamento se configura como quão desafiadoras foram as 

metas pactuadas pelos Acordos. Pelo estudo das experiências em contratos de gestão, sabe-se 

que, um dos grandes problemas é a pactuação de metas pouco desafiadoras, ou seja, que não 

exigem grande esforço para serem concluídas. Sendo assim, podemos ser levados a pensar 

que este problema pode ter sido presente também no AR, tendo em vista a tabela com as 

avaliações do ano de 2007. O segundo questionamento é quanto ao processo de avaliação feita 

pela CAA, sujeito a revisões, que podem, de algum modo, criar algum tipo de deturpação na 

nota. Tem-se que as notas são sujeitas à negociações entre os membros desta comissão, que 

podem falhar na supervisão do cumprimento destas, conforme consta nos problemas 

abordados pela literatura de contratos de gestão. O último questionamento gira em torno das 

sanções para metas não cumpridas. Conforme analisado neste estudo, na primeira concepção 

do AR, existia a censura pública ao dirigente da organização que não atingisse as metas e na 

nova metodologia, existe o não recebimento do prêmio por produtividade. A sanção relativa à 

primeira concepção pode ser custosa até mesmo ao governo, diante do que foi descrito neste 

estudo, e, na nova metodologia, foi extinta. A punição referente ao não recebimento do 

prêmio pode ser algo importante, que estimule a busca por metas, especialmente se as 

aferições por parte da CAA forem realistas. O que se observa, porém, é que nunca houve 

avaliação insatisfatória, logo, nenhum mecanismo de punição foi utilizado.  
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Diante destes questionamentos, fica um desafio importante para o AR, a saber, 

a construção de uma base histórica confiável relativa ao desempenho dos órgãos públicos 

mineiros. Deste modo, podem-se negociar metas mais realistas e desafiadoras, que demandem 

um esforço condizente com a perspectiva de remuneração extra, ou seja, que justifiquem o 

pagamento do prêmio por produtividade.  Esta base será construída ao longo da utilização 

permanente do contrato de gestão, logo, é fundamental a continuidade de utilização da política 

contratualista pelo Governo de Minas Gerais.  

 

Por fim, deve ser lembrado que a relação do tipo agente-principal impacta 

profundamente no funcionamento, não só do AR, mas dos contratos de gestão com um todo. 

O problema da assimetria de informações é extremamente presente em relações de delegação 

de autoridade, característicos em contratualização, fazendo com que seja necessária a 

elaboração de um mecanismo de incentivos adequado. No caso específico deste estudo, tem-

se que, só as partes Acordadas têm real conhecimento sobre seu desempenho e, nem sempre 

possuem incentivos para mover suas ações em conformidade com as expectativas do 

Acordante. Para resolver este problema elaborou-se um mecanismo de incentivo, que, durante 

do período de 2003 – 2006, se revelou um pouco restrito, em especial no caso do prêmio por 

produtividade. Com incentivos fracos, os Acordados podem não seguir as expectativas do 

Acordante. Deste modo, na nova metodologia aplicada ao AR, a estrutura de incentivos foi 

alterada, principalmente a relação do prêmio por produtividade, que foi universalizada com a 

criação de uma fonte de financiamento. Os incentivos se tornaram mais reais para todos os 

funcionários das organizações públicas mineiras, sendo assim, a probabilidade de que os 

Acordados movam suas ações em conformidade com as expectativas do Acordante aumenta. 

A nova metodologia aplicada ao AR, então, pode reduzir consideravelmente problemas 

advindos da relação entre agente-principal.  
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