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RESUMO 

 

Financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e contrapartida 

dos participantes, o Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do 

Planejamento dos Estados e do Distrito Federal (PNAGE) teve como objetivo principal 

melhorar a efetividade e a transparência institucionais das administrações públicas dos 

Estados e do Distrito Federal, a fim de alcançar uma maior eficiência do gasto público. Este 

trabalho faz uma avaliação do PNAGE e seus resultados para o Estado do Ceará, a partir da 

análise de sua execução financeira e da percepção dos Estados Participantes sobre os seus 

resultados aferida por meio de um questionário de avaliação final aplicado pela Direção 

Nacional do PNAGE. Apesar de seus objetivos terem sido apenas parcialmente atingidos, 

pode-se concluir que o Programa proporcionou as bases técnicas e materiais para a 

concretização de uma administração pública gerencial centrada na efetividade e na 

transparência das políticas públicas. 

 

Palavras-chave: PNAGE. Modernização. Eficiência. Transparência. Avaliação. Gasto 

Público. Políticas Públicas. 
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ABSTRACT 

 

Financed with funds from the Inter American Development Bank (IDB) and the participants' 

hand, the National Program to Support Modernization of Management and Planning of the 

states and the Federal District (PNAGE) aimed to improve the effectiveness and transparency 

of government institutions the states and the Federal District, in order to achieve greater 

efficiency of public spending. This paper assesses the PNAGE and their results for the State 

of Ceará, through the analysis of its financial performance and perception of the States Parties 

on the results measured through a questionnaire applied by the final evaluation of the National 

PNAGE. We conclude that despite their objectives were only partially achieved, the program 

provided the foundation techniques and materials to achieve a managerial public 

administration focused on effectiveness and transparency of public policies. 

 

Keywords: PNAGE. Modernization. Efficiency. Transparency. Evaluation. Public 

Expenditure. Public Policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A administração pública brasileira, em um contexto geral, ainda sofre a síndrome 

característica dos sistemas patrimonialistas e burocratizados. Segundo Bresser Pereira (1996), 

o patrimonialismo é a forma de comportamento de um agente público baseada no 

particularismo, favoritismo e poder pessoal, usando o que é público como se fosse privado 

com a finalidade de obtenção de vantagem individual. 

A semelhança do modelo de gestão praticado à época do império onde não havia 

bens públicos ou particulares, pois todos os bens eram do soberano, do Estado. Esse poder 

fundamentava-se, em regra, no direito divino: o Governante é uma divindade ou representante 

maior dela. Assim, sua vontade prevalecia sobre todos, sendo inquestionável. Isso favoreceu 

toda sorte de desmandos, originando-se a corrupção e o nepotismo.  

Todavia, a partir da revolução francesa, observa-se o nascimento do capitalismo 

no plano econômico e o liberalismo no plano social. Surge também a ideia concreta de 

democracia, relembrando os antigos gregos. É o povo que é dono de tudo e não qualquer um 

que se eleve ao patamar de deus. Ou seja, o povo passou a ter bens e esses passaram a ser 

chamados de coisa pública.  

Surge então a Burocracia idealizada por Max Weber. Impessoalidade, formalismo, 

hierarquia funcional, meritocracia, profissionalização do servidor, controle prévio, eficiência e 

racionalidade constituíam a base de um sistema que, em teoria, moralizaria a administração 

pública e a faria executar de forma satisfatória a sua função. Mas não foi isso que aconteceu, o 

Estado estava tão preocupado em ser eficiente e evitar a corrupção que não fazia outra coisa.  

Ainda segundo Bresser Pereira (1996), após a II Guerra Mundial há uma 

reafirmação dos valores burocráticos, mas, ao mesmo tempo, a influência da administração de 

empresas começa a se fazer sentir na administração pública. As ideias de descentralização e 

de flexibilização administrativa ganham espaço em todos os governos. Entretanto, a reforma 

da administração pública só ganhará força a partir dos anos de 1970, quando tem início a crise 

do Estado, que levará à crise também a sua burocracia.  

Em consequência, nos anos de 1980 inicia-se uma grande revolução na 

administração pública dos países centrais em direção a uma administração pública gerencial. 

Aos poucos foram-se delineando os contornos da nova administração pública gerencial: 

descentralização do ponto de vista político, transferindo recursos e atribuições para os níveis 

políticos regionais e locais; descentralização administrativa, através da delegação de 

autoridade para os administradores públicos transformados em gerentes crescentemente 
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autônomos; organizações com poucos níveis hierárquicos ao invés de piramidal, pressuposto 

da confiança limitada e não da desconfiança total;  controle por resultados, a posteriori, ao 

invés do controle rígido, passo a passo, dos processos administrativos; e, administração 

voltada para o atendimento do cidadão, ao invés de auto referida. 

Por sua vez, a globalização tornou imperativa a tarefa de redefinir as funções do 

Estado. Antes da integração mundial dos mercados e dos sistemas produtivos, um dos 

objetivos fundamentais do Estado era o de proteger as respectivas economias da competição 

internacional. Depois da globalização, o Estado passa a exercer o papel de facilitador para que 

a economia nacional se torne internacionalmente competitiva. Sendo o Estado uma instituição 

fundamental para a promoção do desenvolvimento, compete a ele o potencial de criar as 

condições institucionais e econômicas para o desenvolvimento nacional.  

Assim, cabe ao Estado, então, o papel de articulador entre a pluralidade de 

interesses existentes na sociedade, bem como o papel de promotor da cooperação social na 

busca do interesse comum. A própria Constituição Federal de 1988, denominada como a 

Constituição Cidadã, expressa a importância de se ter um Estado que de fato se preste à 

supremacia dos interesses sociais ao delinear em seu Artigo 3º os objetivos fundamentais do 

estado: 

 

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; II – garantir o desenvolvimento 

nacional; III erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; e IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

Todavia, para que o Estado cumpra bem seu papel, é necessário que as 

organizações que o compõem exerçam bem suas funções. Em consequência, a modernização 

da gestão é imperativa para que as organizações do Estado desempenhem melhor e, assim, a 

sociedade tenha no Estado um parceiro de fato para o desenvolvimento. 

Dessa forma, o grande desafio que se coloca para os governos atuais é a 

modernização do Estado. Esta premissa da modernização do Estado vem ao encontro aos 

objetivos do Programa Nacional de Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e 

do Distrito Federal (PNAGE).  

O processo de modernização dos Estados e do Distrito Federal no âmbito do 

PNAGE fundamenta-se na visão sistêmica e integrada do ciclo de gestão, por meio do 

compartilhamento de boas práticas nas áreas de planejamento, execução, controle e avaliação 

das políticas públicas entre os entes participantes e o Governo Federal.  



14 

O PNAGE tem como seu objetivo “melhorar a efetividade e a transparência 

institucionais das administrações públicas dos Estados e do Distrito Federal, a fim de alcançar 

uma maior eficiência do gasto público (PNAGE 2006)”. 

Diante deste objetivo e do argumento de Gubermam e Knopp (2009), segundo o 

qual Programas e Projetos de reforma ou modernização da gestão pública requerem 

metodologia de avaliação e monitoramento consistentes, é lógico se esperar que, se existe um 

projeto com o objetivo de modernizar o Estado para torná-lo mais capaz de entregar 

resultados à sociedade, é importante que se possa avaliar os resultados desse projeto.  

Na visão de Silva (1999), o motivo mais imediato do interesse pela avaliação de 

atividades de governo seria a preocupação com a efetividade, isto é, com a aferição dos 

resultados esperados e não esperados alcançados pela implementação dos programas. O 

segundo motivo seria o de entender o processo pelo qual os programas alcançaram ou não 

esses resultados, analisando a dinâmica da intervenção estatal e os problemas concretos 

advindos da implementação. Outros motivos relevantes seriam a aprendizagem organizacional 

das instituições públicas sobre suas atividades, a tomada de decisão sobre a continuidade ou 

não dos programas e, ainda, a transparência, qualidade e accountability
1
 na gestão dos 

recursos públicos (responsabilização dos gestores por decisões e ações implementadas).  

Em se tratando de projetos de modernização da gestão pública, a avaliação se 

constitui em um exercício de controle social à medida que gera informações sobre a utilização 

dos recursos financeiros e materiais, sobre o cumprimento dos objetivos e metas previamente 

estabelecidas e, ainda, sobre a capacidade que os resultados do programa têm de produzir 

mudanças significativas e duradouras (FRASSON, 2001). 

Diante disso, este trabalho se propõe a fazer uma avaliação ex-post a partir do 

Marco Lógico do PNAGE, para aferir se objetivos e metas, confrontando-os com os 

resultados obtidos e a percepção dos Estados participantes, principalmente o Ceará. Essa 

avaliação tem como mote evidenciar se o PNAGE melhorou a efetividade e a transparência 

institucional das administrações publica dos Estados e do Distrito Federal, a fim de alcançar 

uma maior eficiência do gasto público e também se o PNAGE contribuiu para a modernização 

da gestão pública dos entes participantes e, ainda, se os resultados obtidos pelo PNAGE serão 

sustentáveis e efetivos. 

                                                           
1
 Accountability é um termo da língua inglesa, sem tradução exata para o português, que remete à obrigação de 

membros de um órgão administrativo ou representativo de prestar contas a instâncias controladoras ou a seus 

representados. Outro termo usado numa possível versão portuguesa é responsabilização. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
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Para alcançar os objetivos propostos, optou-se por estruturar o trabalho em cinco 

capítulos, incluindo essa introdução. O próximo inicia-se com a descrição do programa, suas 

fontes de recursos, seus objetivos e metas, assim como sua forma de execução. As fontes 

pesquisadas e os dados obtidos são apresentados no terceiro capítulo. A análise dos dados e os 

comentários sobre os resultados encontrados, assim como uma avaliação sobre os pontos 

fortes e fracos do PNAGE compõem o quarto capítulo. E, por fim, são tecidas as 

considerações finais da pesquisa. 
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2 O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO 

PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL: PNAGE 

 

2.1 Antecedentes 

 

A ideia de uma administração pública moderna não é nova, surge a partir da 

década de 1930 com a adoção do modelo burocrático no governo de Getúlio Vargas (1930-

1945). Desde então, algumas medidas foram tomadas na implementação de um modelo de 

gestão pública moderno, destacando-se: 

 Em 1938 com a Criação do Departamento Administrativo do Serviço Público 

(DASP), marco da implantação da administração racional-legal/burocrática, 

uma tentativa de formação da burocracia nos moldes weberianos; 

 Em 1956, com a criação da Comissão de Simplificação Burocrática (COSB) 

com o objetivo de promover estudos visando à descentralização dos serviços, 

por meio da avaliação das atribuições de cada órgão ou instituição e da 

delegação de competências, com a fixação de sua esfera de responsabilidade e 

da prestação de contas das autoridades; 

 Em 1962, foi instituída a Comissão Amaral Peixoto cujo objetivo era promover 

uma ampla descentralização administrativa até o nível do guichê, além de 

ampla delegação de competência; 

 Em 1967 a partir da instituição do Decreto Lei n.º 200/67 foi o primeiro 

momento da administração gerencial na tentativa de superação da rigidez 

burocrática. Destaca-se pela criação da administração direta e indireta, das 

autarquias e fundações. 

 Em 1979, marca a criação do Programa Nacional de Desburocratização: 

combate a burocratização dos procedimentos, revitalização e agilização das 

organizações do Estado, descentralização de autoridade, melhoria e 

simplificação dos processos administrativos e promoção da eficiência; 

 No Governo Sarney, 1985 a 1990, é marcado pela Constituição Federal de 

1988, pela democratização da esfera pública (Estado Democrático de Direito) 

vis-à-vis a volta aos ideais burocráticos dos anos 30, com o fortalecimento do 

sistema de mérito e universal e a perda de autonomia e agilidade da 

administração indireta; 
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 No Governo Collor, 1990 a 1992, foram criados a Secretaria Administração 

Federal (SAF) e o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade; 

 No Governo Fernando Henrique Cardoso, 1995 a 2002, teve como marco a 

criação do Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE, depois 

MPOG) e o início da implantação da administração pública gerencial 

(PDRAE): foco no controle de resultados, descentralização, flexibilidade, 

participação, controle social e transparência, competição administrada, foco no 

cidadão. 

O contexto econômico e social no qual o Programa Nacional de Apoio à 

Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal (PNAGE) foi 

concebido remota a meados da década de 1990 quando o Governo Federal iniciou um ciclo de 

modernização nas políticas de gestão pública com desdobramentos nas administrações 

estaduais.  

Na busca de um modelo moderno e eficiente de administração pública, vários 

programas de apoio à gestão fiscal dos estados e municípios foram implantados de forma bem 

sucedida, como por exemplo, o Programa Nacional de Apoio a Gestão Fiscal para os Estados 

Brasileiros (PNAFE), executado de 1996 a 2007, que teve o caráter pioneiro de apoio aos 

governos estaduais na área financeira, e o Programa Nacional de Apoio a Gestão 

Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM), em execução desde 2001 com 

50% dos recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 1% da União e 49% 

dos Municípios. Entretanto, todos eles foram concebidos de forma a privilegiar a questão 

fiscal, de tal forma que acabaram por criar um distanciamento tecnológico e de gestão entre as 

Secretarias da Fazenda e as demais secretarias de governo. 

Por sua vez, a existência de uma grande diversidade na capacidade de reforma e 

modernização da gestão dos estados brasileiros evidenciou a necessidade de um programa 

voltado especificamente para questão da gestão com especial destaque para o planejamento e 

a formulação de políticas públicas, a gestão de recursos humanos e a modernização de 

processos administrativos. 

Assim, a preparação do PNAGE, autorizada nos termos da Recomendação n.º 

654, de 10/12/2004, da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), órgão colegiado 

integrante da estrutura do MPOG, financiada com recursos do PNAFE, conforme 

Recomendação nº 655, de 10/12/2002, teve início efetivamente a partir de abril de 2003 com a 

definição da metodologia de assistência técnica aos Estados e ao Distrito Federal, promovida 

pelo MPOG, Conselho Nacional dos Secretários de Administração (CONSAD), Fórum 
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Nacional dos Secretários de Planejamento (atual CONSEPLAN), BID e a Caixa Econômica 

Federal (CAIXA).  

Assim, após um amplo processo de discussão com todos os interessados, foi 

firmando entre o BID e o Governo Federal por meio do MPOG, o Contrato de Empréstimo n.º 

1718/OC-BR, assinado em 30 de maio de 2006, espelhando a necessidades e os anseios dos 

governos estaduais e do Governo Federal no tocante a um programa de modernização da 

gestão pública.  

O PNAGE nascia com objetivo geral de melhorar a efetividade e a transparência 

institucional das administrações públicas dos Estados e do Distrito Federal, a fim de alcançar 

uma maior eficiência do gasto público. 

Os critérios de elegibilidade dos Estados para serem financiados com recursos do 

Programa, deveriam cumprir os seguintes requisitos:  

i) Corresponder aos componentes e ao Marco Lógico do Programa;  

ii) Os projetos poderão participar de todos os componentes ou de alguns deles, 

mas deverão responder a um critério de transversalidade e coerência que os 

relacione;  

iii) Ter sido formulados de acordo com as disposições do Manual de Projetos; e,  

iv) Ter sido avaliados de forma positiva e ter sido aprovados pela UCP/MP, com a 

não-objeção do Banco. 

 

2.2 O histórico do PNAGE 

 

O histórico de criação e execução do PNAGE é o ponto inicial para a 

compreensão do seu funcionamento. A partir da criação de um grupo de trabalho do MPOG 

em 2002, várias ações preparatórias foram realizadas junto aos interessados no Programa para 

a elaboração de diagnósticos das administrações estaduais e o envio da Carta Consulta à 

COFIEX, órgão colegiado integrante da estrutura do MPOG e responsável pela análise e 

viabilidade de operações de crédito externas firmadas pela União.  

Verificado o atendimento às exigências legais (Resolução do Senado Federal nº 

69, de 1995, Lei Complementar n.º 101 – LRF e a Constituição Federal) para a celebração de 

operações de crédito externas, somente em 2006 firmou-se o Contrato de Empréstimo nº 

1718/OC-BR. Este Contrato constitui o principal documento do Programa junto ao BID, haja 

visto que, para o Banco é uma proposta de empréstimo no qual consta o contexto dos 



19 

Programa/Projetos, suas descrições, detalhes sobre sua execução e a apreciação de sua 

viabilidade e ricos.  

O Contrato de Empréstimo n.º 1718/OC-BR, juntamente com o Manual de 

Execução do Programa e o Regulamento Operativo do Programa (ROP), constituem o 

referencial prático na execução do PNAGE. Estes documentos definem os critérios para 

elegibilidade de projetos financiados através do PNAGE e sua forma de implementação. 

 

2.2.1 O marco lógico do PNAGE 

 

Seguindo as diretrizes estabelecidas pelo BID, o Marco Lógico do PNAGE foi 

estruturado a partir de sete componentes básicos: 

I. Fortalecimento da capacidade de formulação e de gestão de políticas públicas. 

Este componente tinha por objetivos fortalecer a capacidade institucional das 

administrações estaduais e do Distrito Federal para melhorar a efetividade dos 

sistemas de planejamento e gestão de políticas públicas por meio dos seguintes 

subcomponentes: 

a) Aperfeiçoamento da capacidade de formulação e implementação de políticas 

públicas; 

b) Aperfeiçoamento da capacidade de seguimento, controle e avaliação de 

políticas públicas; 

c) Aperfeiçoamento da capacidade de gestão plurianual por programas; e, 

d) Aperfeiçoamento da capacidade de coordenação das ações governamentais 

nos níveis geral, setorial e regional. 

II. Desenvolvimento de políticas e da capacidade de gestão de recursos humanos. 

O objetivo deste componente é fortalecer a capacidade de gestão das entidades 

ou unidades responsáveis pela administração dos recursos humanos dos 

participantes. Este componente buscou ampliar a disponibilidade e 

confiabilidade das informações gerenciais e operacionais e financiou atividades 

nos seguintes subcomponentes: 

a) Atualização da legislação de recursos humanos em função das normas 

constitucionais vigentes; 

b) Aperfeiçoamento da gestão e atualização das bases de dados de recursos 

humanos; 
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c) Aperfeiçoamento da capacidade de planejamento e implantação de políticas 

de gestão de recursos humanos dos entes participantes do Projeto; e, 

d) Aperfeiçoamento dos atuais modelos de gestão de recursos humanos. 

III. Modernização das estruturas organizacionais e de processos administrativos. O 

objetivo deste componente é aumentar a efetividade e a eficiência dos 

processos de gestão e controle das administrações públicas dos participantes 

para modernizar suas estruturas organizacionais e seus processos 

administrativos. Este componente buscou ampliar os controles sobre o gasto 

público geral e sobre os custos operacionais e administrativos e financiou 

atividades entre os seguintes subcomponentes: 

a) Reestruturação de modelos organizacionais; 

b) Modernização da gestão dos processos de logística (bens imóveis, 

aprovisionamento e convênios e contratos); 

c) Desenvolvimento da capacidade de gestão de custos; 

d) Modernização da gestão da memória administrativa; e, 

e) Aperfeiçoamento dos processos de controle interno e de sua vinculação com 

os processos de controle interno. 

IV. Fortalecimento dos mecanismos de transparência administrativa e de 

comunicação. O objetivo deste componente é fortalecer os mecanismos de 

transparência administrativa e de comunicação dos Estados Participantes. Este 

componente buscou influenciar positivamente a conduta ética dos servidores 

públicos e aumentar o controle social e financiou atividades distribuídas entre 

os seguintes subcomponentes: 

a) Aperfeiçoamento dos mecanismos de comunicação com os servidores 

públicos dos Estados Participantes; 

b) Aperfeiçoamento dos mecanismos de monitoramento da conduta dos 

servidores públicos e de divulgação de valores éticos (ouvidorias); 

c) Fortalecimento das ouvidorias; 

d) Aperfeiçoamento das ações e da articulação dos órgãos de controle geral 

(corregedorias); 

e) Fortalecimento dos mecanismos de participação e controle social; e, 

f) Avaliação sistemática da prestação de serviços ao público. 

V. Modernização da gestão da informação e integração dos sistemas de tecnologia 

de informação. O objetivo deste componente é aumentar a capacidade de 
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gestão dos órgãos de planejamento dos Estados Participantes para melhorar a 

qualidade e efetividade da informação. Este componente buscou ampliar a 

disponibilidade e confiabilidade das informações operacionais e gerenciais nas 

áreas de planejamento, gestão de recursos humanos, gestão de logística e 

avaliação de custos. Foram financiadas atividades distribuídas entre os 

seguintes subcomponentes: 

a) Desenvolvimento da capacidade de gestão da informação e da tecnologia da 

informação; 

b) Atualização do modelo de organização e gestão de tecnologia de 

informação; 

c) Modernização do parque tecnológico; e, 

d) Atualização dos bancos de dados e desenvolvimento de sistemas integrados 

de informação. 

VI. Desenvolvimento de uma cultura de promoção e implantação da mudança 

organizacional. O objetivo deste componente foi promover e implantar uma 

mudança institucional nas unidades de planejamento e administração dos 

Estados Participantes através do financiamento dos seguintes subcomponentes: 

a) Desenvolvimento e sistematização de diagnósticos de cultura institucional; 

b) Desenvolvimento de habilidades de gestão para a mudança institucional; e, 

c) Implantação de mecanismos de incentivo e de reconhecimento de mérito e 

desempenho individual e de equipe, bem como avaliação de mudança 

institucional. 

VII. Apoio à cooperação em gestão (executado exclusivamente pelo MPOG). O 

objetivo deste componente era o fortalecimento da capacidade de gestão dos 

Estados Participantes e incentivar a cooperação e o compartilhamento de 

soluções entre eles, apoiando ações nos seguintes subcomponentes: 

a) Capacitação para gestão dos projetos; 

b) Desenvolvimento e implantação de metodologias, assim como de sistemas, 

para gerenciamento, monitoramento e avaliação; 

c) Formulação e implantação de soluções compartilhadas; 

d) Replicação de soluções cooperadas; 

e) Transferência de metodologia, conhecimento e tecnologia entre o Governo 

Federal e os Estados Participantes; 

f) Elaboração de instrumentos do ciclo de gestão; e, 
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g) Realização de estudos e pesquisas para a modernização da gestão pública 

dos Estados Participantes. 

 

2.2.2 Indicadores de desempenho no marco lógico 

 

O Marco Lógico do PNAGE estabelece indicadores de desempenho para todos os 

seus componentes. Porém, Guberman e Knopp (2010) procederam à análise dos indicadores, 

concluindo que todos eles careciam, em maior ou menor grau, de credibilidade, validade, 

relevância, confiabilidade e precisão. Considerando ainda que o Indicador do Objetivo Geral 

do Programa PNAGE (IGRP) é um composto dos índices de seus componentes, os erros de 

avaliação seriam potencializados no cálculo final do IGRP, levando fatalmente a conclusões 

equivocadas sobre os resultados do Programa.  

Outros pontos desfavoráveis aos indicadores de desempenho adotados no Marco 

Lógico do PNAGE levantados por Guberman e Knopp (2010) dizem respeito à falta de 

justificativa na adoção de pesos diferenciados entre os elementos formadores dos índices, a 

presença de elementos redundantes, incentivos aos componentes de maior peso em detrimento 

dos outros e o deslocamento entre o indicador e seu objetivo.  

Tomando-se, por exemplo, o indicador do componente 1, Índice de Efetividade de 

Planejamento e Gestão (IEPG), aplicado ao Estado do Ceará, observamos que este indicador é 

uma média simples da Capacidade Operacional de Despesa (COD) e do Índice de 

Cumprimento de Metas Físicas do PPA.  

A Capacidade Operacional de Despesa, por sua vez, é a razão entre as despesas 

realizada pelo Poder Executivo (DR) e a dotação orçamentária final (DOT). Ocorre que as 

Despesas estão sujeitas a contenções que podem ocorrer tanto em função do bem quanto do 

mal planejamento, enquanto que a DOT está sujeita as variações de arrecadação que 

impactam no planejamento.  

No tocante ao Estado do Ceará, vale ressaltar que o Estado não possui um 

acompanhamento para o cumprimento de metas físicas do PPA. Desta forma, o IEPG para o 

Estado do Ceará não iria refletir a efetividade real da capacidade de planejamento e gestão do 

Estado e sua inclusão no cálculo do IGRP comprometeria a avaliação dos resultados finais do 

PNAGE. 

O Quadro 1 apresenta de forma resumida, as principais ponderações de Guberman 

e Knopp (2010) sobre os indicadores do Marco Lógico do PNAGE. 
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Diante da imprecisão dos indicadores do Marco Lógico do PNAGE, sugere-se a 

adoção de indicadores contábeis simples ou a adoção de metas para acompanhamento da 

execução dos componentes, tais como: 

 Índice de Comprometimento da receita corrente: Receitas correntes / Despesas 

correntes (Análise de resultado: quanto maior – melhor - recursos para 

capitalização) 

 Índice de Investimento real: Investimentos / Despesas de capital (Análise de 

resultado: quanto maior – melhor - realização de obras). 

 Metas de redução da despesa com pessoal sobre o orçamento total. 

 Metas de Produtividade por servidor. 

 

Quadro 1 – Avaliação dos indicadores de resultado do Marco Lógico 

Resumo Narrativo Indicadores de Resultado Avaliação do Indicador 

Indicador do Objetivo Geral do Programa PNAGE 

O objetivo geral do Programa é 

melhorar a efetividade e a 

transparência institucional das 

administrações públicas dos 

Estados e do Distrito Federal, a 

fim de alcançar uma maior 

eficiência do gasto público. Meta: 

Melhorar o Índice de Capacidade 

de Gestão em 70% dos Estados 

que tiverem produtos referentes a 

capacitação dos servidores da 

área de recursos humanos e/ou  

revisão de processos de trabalho 

de recursos humanos até 2011 

Índice Geral de resultados do PNAGE 

IGRP = [(2x IEPG + 2 x ICGRH + 2 x 

IMA +ITA + IETI + IMI) / 9] 
 

IEPG = Índice de Efetividade de 

Planejamento e Gestão 

ICGRH = Índice de Capacidade de Gestão 

de RH 

IMA = Índice de Modernização 

Administrativa 

ITA = Índice de Transparência 

Administrativa 

IETI = Índice de Efetividade da Gestão de 

TI 

IMI = Índice de Mudança Institucional 

1. A falta de justificativa na 

utilização de ponderação entre 

os índices. 

2. Presença de argumento 

circular ou redundância.  

3. Ausência de participação do 

componente 7. 

4. Incentivo ao componente de 

maior peso em detrimento dos 

outros. 

Indicador do Componente 1 

O objetivo deste componente é 

fortalecer a capacidade 

institucional das administrações 

estaduais e do Distrito Federal 

para melhorar a efetividade do 

sistema de planejamento e gestão 

das políticas públicas.  Meta: 

Melhorar o Índice de Efetividade 

de Planejamento em 70% dos 

Estados no período de 2006 a 

2011 

IEPG = Índice de Efetividade de 

Planejamento e Gestão 

IEPG = (COD + ICM) / 2  
 

COD = Capacidade Operacional da 

Despesa 

COD = DR / DOF 

DR = Despesa realizada pelo Poder 

Executivo (liquidada) 

DOF = Dotação Orçamentária Final 

(Dotação Inicial + Ajustes)  
 

ICM = Índice de Cumprimento de Metas 

Físicas do PPA 

ICM = Quantidade de Metas cumpridas / 

Quantidades de Metas Planejadas  
 

IAO = Índice de Ajuste Orçamentário  

IAO = PLOA / DOF 

PLOA = Proposta da Lei Orçamentária 

Anual (LOA aprovada) 

DOF = Dotação Orçamentária Final 

(Dotação Inicial + Ajustes) 

1. Deslocamento entre o 

indicador e o objetivo, pois 

efetividade de planejamento e 

gestão não contempla o 

fortalecimento da capacidade 

institucional. 

2. Falta de confiabilidade e 

relevância do COD, pois os 

ajustes no orçamento são 

decorrências das contingências 

e podem significar tanto bom 

como mau planejamento. 

3. O ICM despreza a magnitude 

e a qualidade das metas 

alcançadas, incentivando 

metas modestas. 

4. O IAO não reflete a 

possibilidade de anulação dos 

reajustes orçamentários. 
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Resumo Narrativo Indicadores de Resultado Avaliação do Indicador 

Indicador do Componente 2 

O objetivo deste componente é 

fortalecer a capacidade de gestão 

dos recursos humanos dos 

Estados Participantes e do 

Distrito Federal. Este componente 

buscará ampliar a disponibilidade 

e confiabilidade das informações 

operacionais e gerenciais. Meta: 

Melhorar o Índice de Capacidade 

de Gestão em 70% dos Estados 

que tiverem produtos referentes a 

capacitação dos servidores da 

área de recursos humanos e/ou  

revisão de processos de trabalho 

de recursos humanos até 2011 

Índice de Capacidade de Gestão de RH – 

ICGRH 

ICGRH = [(IPGRH) + (IFCSPE) / 2] 

IPGRH = Índice de processos de Gestão 

de Recursos Humanos implementados 

(previsão x implementado pelo PNAGE) 

IPGRH = Nº de processos implementados 

/ total de processos de Gestão de Recursos 

Humanos redesenhados no período do 

PNAGE 

IFCSGRH = Índice de formação e 

capacitação dos servidores de gestão de 

Recursos Humanos 

IFCSGRH = Nº de servidores das áreas de 

gestão de recursos humanos capacitados / 

Total de servidores da área de gestão de 

recursos humanos (*) 
 

ICDRH = Índice de Controle de Despesa 

com RH 

ICDRH = Gasto anual com pessoal / 

Receita corrente líquida 

1. Não há fundamentação para os 

pesos equivalentes. 

2. O IPGRH não tem relevância. 

Redesenhar processos 

fortalece a capacidade da 

Gestão de RH? 

3. O IPGRH não tem validade, 

pois um Estado que 

redesenhou e implantou 01 

processo terá melhor resultado 

do que outro que redesenhou 

10 e implantou 9. 

4. O IFCSGRH não considera a 

qualidade e a utilização da 

capacitação do servidor. 

Incentiva à capacitação 

menores, desprezando a 

necessidade ou não de 

capacitação. Pode haver 

contagem dupla de um mesmo 

servidor inscrito em 02 cursos. 

5. O ICDRG não mede a 

capacidade de gestão do RH. 

Despreza a Terceirização. 

Indicador do Componente 3 

O objetivo deste componente é 

contribuir para a melhoria da 

efetividade e da eficiência dos 

processos de gestão e controle das 

administrações públicas dos 

Estados Participantes e do 

Distrito Federal para modernizar 

suas estruturas organizacionais e 

seus processos administrativos. 

Este componente buscará ampliar 

os controles sobre o gasto público 

em geral e sobre os custos 

operacionais e administrativos. 

Meta: Melhorar o Índice de 

Modernização Administrativa dos 

Estados até 2011 

IMA = Índice de Modernização 

Administrativa  

IMA = {[(1 - IDC) + (IAEO)] / 2} 
 

IDC = Índice de Despesas Correntes 

IDC = DCR / DTR 

DC = Despesas Correntes Realizadas 

(liquidada) 

DTR = Despesas Totais Realizadas 
 

IAEO = Índice de Adequação da Estrutura 

Organizacional  

IAEO = Nº de unidades organizacionais 

revisadas (ex:casa civil, PGE, ouvidoria, 

controladoria, casa militar e secretarias)  

com base em análise dos processos 

organizacionais  / Nº de unidades 

organizacionais existentes no Poder 

Executivo (Administração Direta). 
 

IDA = Índice de Despesas Administrativas 

do Poder Executivo (função 

administração) 

IDA = Despesas da Área Admnistrativa / 

Despesas Primárias Totais 

1. Presença de argumento 

circular ou redundância. 

2. Deslocamento entre o 

indicador e o objetivo, pois 

modernização administrativa 

não implica em revisão de 

estrutura organizacional ou 

redução de despesas. 

3. Falta de confiabilidade e 

relevância do IDC, pois os 

ajustes no orçamento são 

decorrências das contingências 

e podem significar tanto bom 

como mau planejamento. 

Indicador do Componente 4 
O objetivo deste componente é 

fortalecer os mecanismos de 

transparência administrativa e de 

comunicação dos Estados 

Participantes e do Distrito 

Federal. Este componente buscará 

influenciar positivamente a 

conduta ética dos servidores 

públicos e aumentar o controle 

ITA = Índice de Transparência 

Administrativa 

ITA = [(IRO) + (1 - IIA)] / 2 

IRO = Índice de Respostas das Ouvidorias 

IRO = Total de respostas enviadas pelas 

Ouvidorias / Total de demandas 

formuladas 

IIA = Índice de Irregularidades 

Administrativas 

1. Deslocamento entre o 

indicador e o objetivo, pois as 

respostas da ouvidoria pode 

não satisfazer o cidadão. 

2. Falta de confiabilidade e 

relevância do IIA, pois a 

quantidade de processos 

administrativos abertos não 

implica em transparência. 



25 

Resumo Narrativo Indicadores de Resultado Avaliação do Indicador 

social. Meta: Melhorar o Índice 

de Transparência Administrativa 

de 70% dos Estados participantes 

até 2011 

IIA = Nº de Processos Administrativos 

Disciplinares abertos / Nº total de 

Servidores 

IPRF = Índice de Publicidade de Relatórios 

Fiscais  

IPRF = Número de relatórios previstos na 

LRF, disponibilizados on line / Número de 

relatórios previstos na LRF para 

disponibilização pública 

3. Incentivo a não abertura de 

processos administrativos 

Indicador do Componente 5 
Objetivo deste componente é 

aumentar a capacidade de gestão 

dos órgãos de planejamento dos 

Estados Participantes para 

melhorar a qualidade e 

efetividade da informação que 

produzem. Meta: Melhorar o 

Índice de Efetividade da Gestão 

de Tecnologia da Informação - TI 

até 2011 

IETI = Índice de Efetividade da Gestão de 

TI 

IETI = [(IIS+IAS) / 2] 
 

Sendo: 

IIS = Índice de Interoperabilidade de 

Sistemas 

IIS = Nº de Sistemas Integrados / Nº de 

Sistemas existentes na área de 

planejamento 

IAS = Índice de Acesso aos sistemas de TI 

IAS = Nº de usuários com acesso aos 

Sistemas Corporativos / Total de 

servidores da adm. Direta e indireta. 

[acessos de todos os servidores da adm. 

Direta e indireta (autarquias e fundações)] 

1. Deslocamento entre o 

indicador e o objetivo, pois a 

integração de sistemas não 

significa a efetividade de 

gestão de TI. 

2. Falta de confiabilidade e 

relevância do IIS e do IAS, 

pois a quantidade de processos 

administrativos abertos não 

implica em transparência. 

3. Incentivo o acesso aos 

sistemas sem considerar os 

riscos 

Indicador do Componente 6 
O objetivo deste componente é 

promover uma mudança 

institucional nas unidades de 

planejamento e administração dos 

Estados Participantes e do 

Distrito Federal. Meta: 70% dos 

Estados atingirem IMI igual ou 

superior a 70% 

IMI = Índice de mudança Institucional 

IMI = [(a’+b’) / 2] 

Média simples ou aritmética dos Índices 

padronizados (’): 

a - Número de metas físicas  do PNAGE 

cumpridas/Número de metas físicas 

previstas) 

b - Número de metas financeiras do 

PNAGE cumpridas/Número de metas 

financeiras previstas 

1. Deslocamento entre o 

indicador e o objetivo, pois o 

cumprimento de metas não 

implica em mudança 

institucional.  
2. Falta de confiabilidade e 

relevância do IIS e do IAS, 

pois incentiva metas modestas 

Indicador do Componente 7 
O objetivo deste componente é 

fortalecer a capacidade de gestão 

dos Estados Participantes e 

incentivar a cooperação e o 

compartilhamento de soluções 

entre eles. Meta: Implantar 

soluções de integração em 80% 

dos Estados 

- Número de produtos implementados 

ou apoiados pelo Ministério do 

Planejamento com aplicabilidade em 

mais de um Estado. 

 - Salas de videoconferência 

implantadas. 

 - Reuniões do Colegiado Técnico 

Consultivo 

1. Deslocamento entre o 

indicador e o objetivo, pois 

não avalia o tempo de 

interação dos participantes. 

2. Falta de confiabilidade e 

relevância, pois incentiva 

reuniões desnecessárias e 

gastos em equipamentos sem 

utilidade. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de Gauberman e Knopp (2010) 

 

2.2.3 Valores do programa 

 

O custo inicial previsto do PNAGE era de US$ 155 milhões. A parcela do BID 

seria de US$ 93 milhões, enquanto que uma parcela de US$ 62 milhões seria composta por 
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recursos de contrapartida local dos Estados, do Distrito Federal e da União, por meio do 

MPOG. 

A Tabela 1 apresenta um resumo com os custos, por componente e fonte de 

recursos, enquanto que o Gráfico 1, reporta os valores máximos dos Projetos por Estado, os 

limites de investimentos por tipo de gasto são descritos no Quadro 2. 

Na Tabela 1, identifica-se os valores (US$ milhões) alocados inicialmente para o 

Programa, destacando-se os valores previstos para cada componente do PNAGE. Observa-se, 

ainda, que a composição dos recursos seguia uma paridade de 60% alocados pelo BID e 40% 

alocados pelos Estados Participantes como contrapartida. No caso do componente 7, por trata-

se basicamente de realização de encontros técnicos entre os participante para a troca de 

informações e o compartilhamento de experiências, foram alocados recursos apenas do BID. 

 

Tabela 1 – Custo e Financiamento do Programa (US$ milhões) 

Itens BID Local Total 

I. Administração, monitoramento e avaliação. 4.7 3.8 8.5 

1.1 Coordenação e Administração pelo MP 0.5 1.5 2.0 

1.2 Coordenação e Administração pelos Estados 4.2 2.3 6.5 

a) Administração das UCEs 

b) Monitoramento e Avaliação 

3.1 

1.1 

1.7 

0.6 

4.8 

1.7 

II. Custos diretos 88.3 44.6 132.9 

1. Fortalecimento da capacidade de planejamento e de gestão de políticas públicas 10.9 5.8 16.7 

2. Desenvolvimento de políticas e da capacidade de gestão dos recursos humanos 12.6 6.7 19.3 

3. Modernização de estruturas organizacionais e de processos administrativos 14.2 7.6 21.8 

4. Fortalecimento dos mecanismos de transparência administrativa e de comunicação 13.4 7.1 20.5 

5. Modernização da gestão de informação e integração dos sistemas de TI 31.0 16.5 47.5 

6. Desenvolvimento da cultura de promoção e implantação de mudanças institucionais 1.7 0.9 2.6 

7. Componente Nacional 4.5 0 4.5 

Subtotal (I+II) 93.0 48.4 141.4 

III. Imprevistos 0 4.9 4.9 

IV. Custos financeiros 0 8.7 8.7 

Total 93.0 62.0 155.0 

% Participação 60 40 100 

Fonte: Regulamento Operativo do PNAGE – 2007 

 

No Gráfico 1, reporta-se a distribuição dos recursos (em milhões de US$) por 

Estado Participante, considerando a paridade entre os Estados Participantes (40%) e o BID 

(60%). Os Estados da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo obtiveram as maiores 

parcelas dos recursos, 9,8 milhões de dólares por Estado, enquanto que aos Estados do Acre, 

Amapá e Roraima foram destinados 2,2 milhões de dólares. Ao Estado do Ceará foram 

destinados 6,7 milhões de dólares. 
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Gráfico 1 – Valores previstos por Estado (Em milhões de US$) 

 
Fonte: Elaboração do autor com dados do Regulamento Operativo do PNAGE – 2007. 

 

No Quadro 2 constam os limites de investimento por tipo de gasto. Observa-se 

que para cada componente havia 5 tipos  de categorias de investimento (Capacitação, 

Consultoria, sistemas e Equipamentos de Informática, Material de apoio e Comunicação e 

Instalações Físicas).  O Estado Participante tinha autonomia na alocação dos recursos que lhe 

era destinado no âmbito do Programa, podendo definir o produto e o montante a ser investido, 

observando-se os limites estabelecidos (Quadro 2). Desta forma, tomando como exemplo a 

categoria Capacitação, o Estado Participante poderia alocar no mínimo 15% do valor que lhe 

fora destinado e no máximo 45% para investimentos com capacitação no componente do 

Programa ao qual estava vinculado.  Ressaltando-se que não era obrigatório ao Participante 

possuir investimentos em todos os componentes.  

 

Quadro 2 – Limites de Investimento por Tipo de Gasto 

Categorias de 

Investimento 
Aplicação 

Faixas de 

Referência (%) 

Capacitação Contratação de cursos, seminários ou outras formas de 

treinamento e realização de visitas técnicas, nacionais e 

internacionais. 

15% a 45% 

Consultoria Contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou 

estrangeiras, para apoiar ou desenvolver produtos especificados 

no projeto, inclusive sistemas informatizados. 

25% a 50% 

Sistemas e 

Equipamentos de 

Informática 

Aquisição e instalação de hardware, redes de computação 

(lógica e elétrica), software básico e sistemas aplicativos. 

20% a 40% 

Material de Apoio e 

Comunicação 

Aquisição ou contratação de instrumentos de comunicação, 

divulgação, material instrucional e material permanente. 

0% a 10% 
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Categorias de 

Investimento 
Aplicação 

Faixas de 

Referência (%) 

Instalações Físicas Contratação de reformas e adequações em ambientes físicos 

necessários ao funcionamento de unidades alcançadas pelo 

projeto. 

0% a 10% 

Fonte: Regulamento Operativo do PNAGE – 2007 

 

2.3 A metodologia de execução do PNAGE 

 

O processo de execução do PNAGE foi bastante simples, tendo a República 

Federativa do Brasil como Mutuaria da operação de crédito, atuando por meio do MPOG. A 

Direção Nacional do PNAGE (DNP/MP) foi constituída no âmbito do Departamento de 

Programas de Cooperação Internacional e Gestão (DPCIG) do Ministério.  

Os recursos do financiamento foram repassados pela Mutuaria aos participantes 

do Programa por meio da CAIXA, de forma não reembolsável
2
, através de depósito numa 

conta especial vinculada ao respectivo projeto do ente participante. Da mesma forma os 

recursos de contrapartida forma vinculados ao Programa.  

A CAIXA assinou um Convênio com a Mutuaria, por meio do MPOG, em que 

aquela lhe delegou as funções de Agente Financeiro do Programa. A CAIXA também assinou 

um Contrato de Repasse de Recursos com os Estados Participantes. Estes criaram, no âmbito 

de suas respectivas competências, Unidades de Coordenação Estaduais (UCEs) para executar 

seus respectivos projetos. 

Assim, a CAIXA realizava os pagamentos aos prestadores de serviços, 

fornecedores de bens e construtores com recursos da conta especial vinculada uma vez que o 

Estado Participante havia certificado o cumprimento com o respectivo contrato e a CAIXA 

tinha verificado que o objeto do mesmo estava previsto no projeto, que a documentação de 

apoio estava em ordem e, quando julgava necessário ou por solicitação do MPOG, tinha a 

oportunidade de examinar a obra, serviço ou o bem a que se referia o contrato.  

O MPOG foi o responsável pela verificação de cumprimento, por parte do Estado 

Participante, das políticas de aquisição e contratação do Banco e por assegurar que o Banco e 

os auditores do Programa teriam o mais amplo acesso aos originais da documentação de apoio 

às solicitações de desembolso.  

 

 

                                                           
2
 Grifo do autor. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA: FONTE E DESCRIÇÃO DOS DADOS 

 

Para realização deste trabalho, emprega-se análise descritiva, caracterizada pela 

observação, registro, análise, classificação e interpretação de dados coletados por meio do uso 

de técnicas padronizadas na literatura sobre Monitoramento e Avaliação de Programas e 

abordados de forma quantitativa com o uso de ferramentas estatísticas. 

No estudo em questão, foram utilizados dados coletados a partir de pesquisa 

bibliográfica sobre o PNAGE como os manuais do programa, os contratos de repasse 

firmados entre os atores e uma planilha de acompanhamento financeiro fornecido pela 

Direção Nacional (DNP/MP) com dados de execução financeira de todos os participantes, 

separados por Estado e por Componente, acumulados ao longo da vigência do PNAGE.  

Também foi utilizado um questionário de avaliação do Programa elaborado e 

aplicado pela DNP/MP no mês de janeiro de 2013. Trata-se de um questionário encaminhado 

aos 26 entes participantes do Projeto com questões abertas dividas em 4 tópicos: Objetivos do 

PNAGE, implementação, sustentabilidade e outras lições apreendidas. No entanto, apenas 11 

Estados e o Distrito Federal concordaram em fornecer uma cópia respondida do questionário 

para ser utilizado neste trabalho, representando 46% dos participantes do Projeto. Um modelo 

do questionário aplicado pode ser consultado no Apêndice. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS: OS EFEITOS DO PNAGE 

 

Os dados de pesquisa coletados foram tratados e analisados por meio da utilização 

de método estatístico descritivo, notadamente o cálculo de frequência e percentual, divididos 

em duas seções. A primeira seção contempla uma análise do PNAGE a partir dos seus 

resultados financeiros tomando-se por base os valores executados no âmbito do Programa e 

fornecidos pela DNP/MP. Na segunda seção, faz análise da evolução do PNAGE sobre os 

dados obtidos no questionário aplicado pela DNP/MP junto as UCEs. 

 

4.1 Análise dos dados financeiros   

 

A partir da Tabela 2, elaborada com dados fornecidos pela DNP/MP, pode-se 

visualizar os valores executados pelos participantes do Programa, incluindo os valores dos 

rendimentos obtidos da aplicação dos recursos na poupança, razão pela qual diferem do valor 

previsto inicialmente. Excluindo os valores dos rendimentos, verifica-se que os valores 

utilizados não correspondem ao total dos recursos previstos para o PNAGE. Isto ocorre em 

função dos valores previstos tanto a título de investimento do Banco quanto a título de 

contrapartida do Participante não foram totalmente integralizados devido à lentidão na 

execução. 

Entre os Estados Participantes do Projeto, Ceará, Goiás, Pernambuco, Bahia, São 

Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro concentraram aproximadamente 52% dos recursos 

utilizados, ou seja, 30,7% dos entes participantes executaram 52% dos recursos do Programa. 

Por sua vez, Amapá, Distrito Federal, Acre, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Rondônia e 

Tocantins utilizaram menos de 10% dos recursos do PNAGE. Revela-se, então, uma forte 

concentração dos recursos utilizados efetivamente pelo Programa, onde 30,7% dos 

participantes executaram 52% dos recursos enquanto que 69,3% utilizaram 48% destes 

recursos. Já o Ceará utilizou 4,9% dos recursos do Projeto. 

Os gastos efetivamente realizados por componente no Programa são apresentados 

na Tabela 3, conjuntamente aos valores gastos com a administração do PNAGE e valores a 

título de imprevistos. Note que 92,63% dos recursos foram aplicados nos componentes 1, 2, 3 

e 5, enquanto que nos componentes 4 e 6 foram aplicados apenas 4,7% dos valores do 

Programa. Considerando o objetivo geral do PNAGE de melhorar a efetividade e 

transparência institucional das administrações pública dos Estados e do Distrito Federal, 
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observa-se pela Tabela 2 que o componente 4 tinha uma relação direta com este objetivo, 

entretanto neste componente só foram aplicados 2,38% dos recursos. 

A partir dos Gráficos 2 a 7, pode-se ter uma visão sobre a execução por 

Participante do Programa em cada um dos seus componentes. Observando-se os gráficos de 

Execução Financeira por Estado e por Componente, verifica-se que os componentes 3 e 5 

concentraram a demanda dos Participantes, evidenciando uma necessidade de modernização 

de equipamentos e estruturas físicas dos Governos Estaduais. 

No caso específico do Estado do Ceará, nos componentes 3 e 5 foram aplicados 

53% dos recursos, principalmente na aquisição de bens de informática e melhoria das 

instalações físicas da Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), órgão responsável pela 

gestão do PNAGE no Estado. No componente 1, predominou a aplicação de recursos nas 

ações voltadas para elaboração do Plano Plurianual, destacando-se cursos de capacitação, 

contratação de serviços de apoio para realização de oficinas do PPA e a contratação de 

serviços de consultoria para desenvolvimento de um modelo de gestão participativa para as 

ações do PPA.  

No desenvolvimento de políticas e gestão de recursos humanos, objeto do 

componente 2, os recursos foram investidos na formação de servidores, através de inscrições 

em cursos, seminários e congressos no Estado e fora dele, e a contratação de consultorias, 

destacando-se as consultorias para implantação de um Banco de Talentos e para a elaboração 

de um modelo de avaliação de desempenho. 

 

Tabela 2 – Relação de Pagamentos (Em US$) 

Estado Bid Bid rend. Total BID Local 
Local 

Rend. 
Total local Total 

Amapá 239.526,90 58.938,34 298.465,24 677.093,82 13.242,50 690.336,32 988.801,56 

Distrito Federal 533.005,35 0,00 533.005,35 682.417,43 0,00 682.417,43 1.215.422,78 

Acre 814.685,99 31.783,91 846.469,91 758.132,63 0,00 758.132,63 1.604.602,54 

Paraíba 151.580,20 92.373,14 243.953,34 1.424.961,45 0,00 1.424.961,45 1.668.914,79 

Mato Grosso do Sul 847.483,57 12.772,23 860.255,80 718.152,68 101.193,97 819.346,65 1.679.602,45 

Rondônia 1.040.972,08 103.218,72 1.144.190,80 540.044,37 0,00 540.044,37 1.684.235,17 

Tocantins 1.021.864,46 143.108,87 1.164.973,33 728.640,83 32.588,83 761.229,66 1.926.202,99 

Sergipe 1.237.292,40 0,00 1.237.292,40 746.606,60 0,00 746.606,60 1.983.899,00 

Alagoas 1.180.450,79 0,00 1.180.450,79 1.009.325,94 0,00 1.009.325,94 2.189.776,73 

Espírito Santo 2.066.422,67 0,00 2.066.422,67 438.213,66 0,00 438.213,66 2.504.636,33 

Mato Grosso 1.436.679,80 73.886,07 1.510.565,86 1.125.713,93 0,00 1.125.713,93 2.636.279,79 

Rio Grande do Sul 1.882.075,58 0,00 1.882.075,58 943.238,37 0,00 943.238,37 2.825.313,95 

Amazonas 1.883.433,14 154.815,52 2.038.248,66 1.110.970,09 81.771,26 1.192.741,35 3.230.990,01 

Maranhão 2.040.556,72 580.010,78 2.620.567,50 924.311,47 97.883,53 1.022.195,00 3.642.762,50 

Piauí 2.150.906,07 34.847,36 2.185.753,43 1.781.629,64 34.428,16 1.816.057,80 4.001.811,23 

Rio Grande do Norte 2.034.613,77 117.601,11 2.152.214,88 1.923.568,79 0,00 1.923.568,79 4.075.783,67 

(Continua) 
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Tabela 2 – Relação de Pagamentos (Em US$)                                                                                        (Conclusão) 

Estado Bid Bid rend. Total BID Local 
Local 

Rend. 
Total local Total 

Paraná 951.306,63 283.178,72 1.234.485,35 2.904.195,32 7.868,80 2.912.064,12 4.146.549,46 

Pará 2.933.183,30 563.589,63 3.496.772,93 1.340.252,38 46.861,46 1.387.113,84 4.883.886,77 

Santa Catarina 2.517.871,57 88.744,10 2.606.615,67 2.671.581,98 0,00 2.671.581,98 5.278.197,65 

Ceará 3.111.894,16 283.713,95 3.395.608,11 1.851.570,02 129.584,32 1.981.154,34 5.376.762,45 

Goiás 3.060.072,22 190.710,26 3.250.782,48 2.144.664,48 0,00 2.144.664,48 5.395.446,96 

Pernambuco 3.681.356,42 391.608,21 4.072.964,63 2.603.470,62 115.323,85 2.718.794,47 6.791.759,10 

Bahia 4.241.097,55 524.672,37 4.765.769,92 2.783.051,54 78.632,47 2.861.684,01 7.627.453,93 

São Paulo 3.463.961,91 1.036.448,61 4.500.410,52 3.846.650,20 90.868,24 3.937.518,44 8.437.928,96 

Minas Gerais 5.302.975,70 0,00 5.302.975,70 4.455.148,49 0,00 4.455.148,49 9.758.124,19 

Rio de Janeiro 5.926.586,06 295.683,42 6.222.269,49 7.819.778,51 0,00 7.819.778,51 14.042.048,00 

Total 55.751.855,01 5.061.705,32 60.813.560,33 47.953.385,22 830.247,38 48.783.632,61 109.597.192,94 

Fonte: DNP/MP 

 

Tabela 3 – Gastos Efetivos por Componente (Em US$) 

CATEGORIA DE INVESTIMENTO BID 
Rend.   

BID 
Local 

Rend. 

Local 
Total 

I. Administração, monitoramento e avaliação 1.102.773,38 14.162,52 1.499.932,10 5.769,27 2.622.637,27 

1.1 Coordenação e Administração pelo MP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Coordenação e Administração pelos Estados 1.102.773,38 14.162,52 1.499.932,10 5.769,27 2.622.637,27 

         1.2.a) Administração das UCEs 1.102.453,82 14.162,52 1.499.932,10 5.769,27 2.622.317,71 

         1.2.b) Monitoramento e Avaliação 319,56 0,00 0,00 0,00 319,56 

II. Custos Diretos 54.649.081,63 5.047.542,80 46.144.875,71 824.478,11 106.665.978,25 

Componente 1 - Fortalecimento da capacidade de 

planejamento e de gestão de políticas públicas.  7.979.907,12 1.503.394,23 8.603.260,02 275.856,24 18.362.417,61 

Componente 2 - Desenvolvimento de políticas e da 

capacidade de gestão de recursos humanos.  12.691.054,00 901.259,06 14.286.308,30 113.001,03 27.991.622,38 

Componente 3 - Modernização de estruturas 

organizacionais e de processos administrativos.  11.265.472,12 1.487.512,23 12.443.213,45 335.250,21 25.531.448,01 

Componente 4 - Fortalecimento dos mecanismos de 

transparência administrativa e de comunicação.  2.129.558,06 0,00 475.015,27 0,00 2.604.573,33 

Componente 5 - Modernização da gestão da 

informação e integração dos sistemas de tecnologia 

de informação.  19.840.795,69 1.155.377,27 8.535.491,28 100.370,64 29.632.034,89 

Componente 6 - Desenvolvimento de uma cultura de 

promoção e implantação da mudança institucional.  742.294,64 0,00 1.801.587,38 0,00 2.543.882,03 

Componente 7 - Apoio à cooperação em gestão. 

(Componente Nacional) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Imprevistos 0,00 0,00 308.577,42 0,00 308.577,42 

IV. Custos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total por Fonte 55.751.855,01 5.061.705,32 47.953.385,22 830.247,38 109.597.192,94 

Totais (BID + RENDIMENTOS BID) (LOCAL + 

RENDIMENTOS LOCAL) (GERAL) 60.813.560,33 

 

48.783.632,61 

 

109.597.192,94 

Fonte: DNP/MP 

 

A partir dos gráficos 2 a 7, pode-se ter uma visão sobre a execução por 

Participante do Programa em cada um dos seus componentes. Observando-se os gráficos de 

Execução Financeira por Estado e por Componente, verifica-se que os componentes 3 e 5 
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concentraram a demanda dos Participantes, evidenciando a necessidade de modernização de 

equipamentos e estruturas físicas dos Governos Estaduais. 

No caso especifico do Estado do Ceará, nos componentes 3 e 5 foram aplicados 

53% dos recursos, principalmente na aquisição de bens de informática e melhoria das 

instalações físicas da Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), órgão responsável pela 

gestão do PNAGE no Estado. No componente 1, predominou a aplicação de recursos nas 

ações voltadas para elaboração do Plano Plurianual, destacando-se cursos de capacitação, 

contratação de serviços de apoio para realização de oficinas do PPA e a contratação de 

serviços de consultoria para desenvolvimento de um modelo de gestão participativa para as 

ações do PPA.  

No desenvolvimento de políticas e gestão de recursos humanos, objeto do 

componente 2, os recursos foram investidos na formação de servidores, através de inscrições 

em cursos, seminários e congressos no Estado e fora dele, e a contratação de consultorias, 

destacando-se as consultorias para implantação de um Banco de Talentos e para a elaboração 

de um modelo de avaliação de desempenho. 

 

Gráfico 2 – Percentual executado pelos Estados participantes do PNAGE, Componente 1 – Fortalecimento da 

Capacidade de Planejamento e de Gestão de Políticas Públicas 

 
Fonte: DNP/MP 
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Gráfico 3 – Percentual executado pelos Estados participantes do PNAGE, Componente 2 – Desenvolvimento de 

Políticas e da Capacidade de Gestão de Recursos Humanos 

 
Fonte: DNP/MP 

 

Gráfico 4 – Percentual executado pelos Estados participantes do PNAGE, Componente 3 – Modernização das 

Estruturas Organizacionais e de Processos Administrativos 

 
Fonte: DNP/MP 
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Gráfico 5 – Percentual executado pelos Estados participantes do PNAGE, Componente 4 – Fortalecimento dos 

Mecanismos de Transparência Administrativa e de Comunicação 

 
Fonte: DNP/MP 

 

Gráfico 6 – Percentual executado pelos Estados participantes do PNAGE, Componente 5 – Modernização da 

Gestão de Informação e Integração dos Sistemas de Tecnologia da Informação 

 
Fonte: DNP/MP 
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Gráfico 7 – Percentual executado pelos Estados participantes do PNAGE, Componente 6 – Desenvolvimento de 

Mecanismos para Promover uma Cultura de Mudança Institucional 

 
Fonte: DNP/MP 

 

4.2 Análise da evolução do PNAGE 

 

A análise de Evolução do PNAGE toma por base o questionário aplicado pela 

DNP/MP em janeiro de 2013, para mensurar o Programa a partir do alcance de seus objetivos, 

da sua execução propriamente dita, da sustentabilidade de seus resultados e das lições 

apreendidas pelos participantes. 

Quanto aos objetivos do PNAGE: 

 100% dos Participantes pesquisados afirmaram que o Programa atingiu apenas 

parcialmente seus objetivos de melhorar a efetividade e a transparência 

institucional da administração pública estadual a fim de alcançar uma maior 

eficiência do gasto público e o fortalecimento da capacidade de gestão e 

administração estaduais. 

 91,67% afirmaram que o PNAGE atingiu parcialmente os objetivos de 

fortalecer a capacidade de planejamento estadual e os mecanismos de 

cooperação entre os Estados e o Governo Federal, enquanto que para 8,33%, 

estes objetivos não foram atingidos. 

Os dados acima indicam a falta de monitoramento e avaliação do Programa na 

busca de seus objetivos em contramão a modernização da gestão pública para a qual se 

desenvolveu o PNAGE. Assim sendo, pode-se atribuir essa parcialidade na consecução dos 
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objetivos do Programa a baixa amplitude das ações financiadas, muitas delas centradas apenas 

nos órgãos estaduais executores do PNAGE, ou seja, ações centralizadas nas secretarias de 

planejamento e gestão. 

A limitação das ações executadas com recursos do PNAGE ao âmbito das 

secretarias executoras remetem, possivelmente, a minimização dos impactos do Programa e a 

ausência de resultados significativos durante a sua vigência.  

Sobre a implementação do PNAGE pelos Estados e pelo Distrito Federal: 

 68% dos produtos ou ações financiadas pelo PNAGE se concentraram nos 

componentes 2, 3 e 5, conforme Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 – Percentual de Produtos/Ações Executadas por Componente 

 
Fonte: UCEs 

 

 Dentre os principais fatores que contribuíram para a implantação dos 

componentes do PNAGE e a obtenção de seus produtos em termos de 

quantidade, qualidade e prazo, a constituição das UCEs foi citada por 75% dos 

pesquisados e o modelo de planejamento do Programa, envolvendo a 

participação dos representantes estaduais, foi citada por 50%. O apoio 

concedido pela gestão estadual ao PNAGE foi informado por 41% como fator 

relevante para implementação dos componentes do Programa. 

 Como fatores que afetaram negativamente a execução do PNAGE, 91% dos 

pesquisados citaram a burocracia, enquanto que 75% mencionaram as 

mudanças de gestão e na formação das UCEs como fator negativo. 

 Os problemas encontrados na implementação do Programa foram resolvidos 

pela adoção de ferramentas informatizadas de controle por 50% dos Estados e a 
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ênfase na articulação entre os participantes foi outra medida adotada por 41% 

dos Estados. 

 Referente ao desempenho da CAIXA e da DNP/MP na execução do PNAGE, 

83,34% consideraram satisfatório o desempenho da DNP/MP e 66,67 

afirmaram que o desempenho da Caixa foi satisfatório. 

O modelo de planejamento participativo e a adoção de unidades de coordenação 

estaduais para implementação do PNAGE se tornaram uma referência para outros projetos de 

governo.  

No Estado do Ceará, por exemplo, as unidades de coordenação de projetos foram 

instituídas em todos os projetos prioritários de Governo nas mais diversas secretarias de 

estado. Essas unidades de coordenação são constituídas, em sua maioria, por servidores de 

carreira capacitados na metodologia de gestão de projetos, minimizando-se assim os riscos de 

descontinuidade de execução em razão das mudanças de gestão. 

No entanto, características de sistemas burocráticos de gestão ainda persistem na 

administração pública, fazendo com que o controle excessivo sobre a execução de projetos 

comprometa negativamente os resultados.  

Quando questionados sobre a sustentabilidade dos resultados alcançados pelo 

PNAGE e as evidências de que o Programa contribuiu para o fortalecimento da capacidade de 

planejamento das instituições envolvidas: 

 50% dos pesquisados apontaram a modernização tecnológica como evidência 

do fortalecimento das instituições envolvidas, enquanto que 30% citaram a 

reformulação de sistemas e processos como evidência. 

 Entre os serviços e/ou produtos que deveriam seguir sendo apoiada, a 

capacitação de servidores foi citada por 58% dos Estados, seguida pela 

reformulação de processos e sistemas e a modernização tecnológica, citadas 

por 50% dos pesquisados. 

 Todos os Estados pesquisados afirmaram a existência de probabilidades de 

manutenção dos resultados e ações do PNAGE, sendo que 50% atribuem essa 

possibilidade aos próprios resultados alcançados e 30% ao apoio recebido dos 

gestores estaduais. 

 Dentre os riscos/ameaças que podem afetar a sustentabilidade dos resultados 

obtidos pelo PNAGE, a Mudança de Governo foi citada por 66% dos 

pesquisados e a redução de investimentos, por 41%. 
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Embora os resultados do PNAGE tenham sido parcialmente atingidos, os Estados 

Participantes consideraram os resultados sustentáveis, principalmente aqueles relacionados à 

modernização tecnológica e a reformulação de processos e sistemas. A capacitação de 

servidores também é destacada como ação a ser continuada.  

As mudanças de gestão e a redução de investimentos constituem, de fato, riscos 

não só a sustentabilidade dos resultados de projetos, mas a continuidade do próprio. A 

redução deste risco poderá ser obtida pela vinculação dos recursos aos produtos/ações de 

projeto por via do orçamento plurianual. 

Quanto a lições apreendidas pelos participantes do PNAGE: 

 Para 58% dos pesquisados, o planejamento das ações foi considerada uma lição 

apreendida com o PNAGE passível de ser replicada em outros programas. A 

ênfase na formação e capacitação dos gestores e o intercâmbio de informações 

foram citados como lições aprendidas com o programa por 41% dos 

pesquisados, enquanto que 33% consideraram ainda como lição aprendida na 

execução do PNAGE, o uso de ferramentas de gestão informatizada no 

controle de programas. 

 50% dos pesquisados consideraram a utilização das técnicas de gerenciamento 

de projetos como uma iniciativa exitosa realizada pelo PNAGE. Outros êxitos 

alcançados pelo programa foram o intercâmbio de informações entre os 

participantes, considerada uma iniciativa exitosa por 41% dos pesquisados, e a 

capacitação de servidores, esta considerada exitosa por 33% dos Estados. 

As lições apreendidas pelos participantes do PNAGE demonstram que o Programa 

contribuiu significativamente para a melhoria na capacidade de formular e implementar 

projetos pelos Estados.  

A capacitação de servidores, o uso de ferramentas de gestão informatizadas, o 

planejamento das ações, o intercâmbio de informações e a utilização de técnicas de 

gerenciamento de projetos são ações executadas pelo PNAGE passíveis de aplicação em 

projetos de qualquer natureza e se constituem no verdadeiro legado do Programa. 

 

4.3 O PNAGE no Estado do Ceará 

 

O PNAGE no Estado do Ceará teve início com a assinatura do Contrato de 

Repasse em 14 de junho de 2006 entre a União, por intermédio do MPOG, representado pela 

CAIXA, e o Estado do Ceará, objetivando a execução de ações relativas ao Programa. Do 
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valor inicial previsto de US$ 6,7 milhões para ser aplicado ao Estado do Ceará, foram 

investidos US$5,3 milhões até 22 de abril de 2013 quando foi encerrado o prazo para 

pagamento de despesas relativas ao Programa. Atualmente, o Programa encontra-se em fase 

de prestação de contas junto ao BID. 

O Ceará desenvolveu ações somente nos Componentes 1, 2, 3 e 5 do PNAGE. No 

Componente 1, Fortalecimento da capacidade de planejamento e de gestão de políticas 

públicas, foram investidos 18,16% dos recursos em ações de elaboração dos planos 

plurianuais de governo, os PPA de 2008 a 2011 e de 2012 a 2015, em capacitação de pessoal, 

na contratação de consultorias para elaboração de uma rede de planejamento e avaliação de 

políticas públicas e na aquisição de equipamentos de informática. Neste Componente, o Ceará 

obteve um acentuado destaque na sua execução, sendo superado apenas pelos Estados de São 

Paulo, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais. 

No Componente 2, Desenvolvimento de políticas e da capacidade de gestão de 

recursos humanos, o Ceará investiu 26,41% dos recursos do Programa em ações de 

modernização e atualização do banco de dados dos servidores públicos estaduais, em 

normatização da política de RH, na elaboração de um modelo de avaliação de desempenho de 

servidores e na capacitação destes. 

No Componente 3, Modernização de estruturas organizacionais e de processos 

administrativos, foram aplicados 25,13% dos recursos do PNAGE no Estado. O redesenho de 

processos e reestruturação da SEPLAG foram as principais ações neste componente. 

O Componente 5, Modernização da gestão da informação e integração dos 

sistemas de tecnologia da informação, foi o item de maior aplicação dos recursos. 27,88% dos 

recursos do Programa foram aplicados na aquisição de equipamentos e sistemas de 

informática que modernizaram a tecnologia da informação e comunicação no Estado.  

Embora o Estado do Ceará não tenha concentrado investimentos no Componente 

4, Fortalecimento de mecanismos de transparência administrativa e de comunicação, 

relacionadas com o objetivo maior do Programa de melhorar a efetividade e a transparência 

institucionais das administrações publicas dos Estados e do Distrito Federal, o Ceará não 

relevou a questão da transparência e da eficiência durante a execução do PNAGE.  

Por uma decisão de Governo do Estado, o PNAGE, foi conduzido pela Secretaria 

do Planejamento e Gestão (SEPLAG)
3
 e suas ações foram restritas a esta Secretaria, a 

                                                           
3
 Foi considerado o volume de recursos destinados ao Estado e sua condição de órgão gerenciador do orçamento 

estadual e das políticas de Governo. 
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exemplo da aquisição de equipamentos de informática que não foram cedidos a outras 

secretarias.  

Acreditava-se que a melhoria da capacidade de gestão da SEPLAG refletiria nas 

demais secretarias finalísticas, contribuindo assim para a melhoria da gestão. Assim, ações de 

transparência e eficiência foram desenvolvidas, mesmo não sendo ações definidas no âmbito 

do PNAGE, mas em consonância com o objetivo principal do Programa destacando-se a: 

a) Elevação da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado a órgão de 

governadoria através da Lei n.º 13.875, de 07 de fevereiro de 2007;  

b) Criação da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública 

e Sistema Penitenciário por meio da Lei Complementar n.º 98, de 13 de junho 

de 2011. 

c) Criação da Academia Estadual de Segurança Pública – AESP/CE a partir da 

Lei Complementar n.º 14.629, de 26 de fevereiro de 2010; 

d) Criação da Escola de Gestão Pública (EGP/CE) pela Lei Complementar n.º 

14.335 de 20 de abril de 2009. 

Assim, pode-se dizer então que, no Estado do Ceará, os objetivos do PNAGE 

foram perseguidos ainda que não estivessem definidos em ações no Programa, mas que foram 

concebidas em conformidade com seus objetivos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Programa Nacional de Apoio a Modernização da Gestão e do Planejamento dos 

Estados e do Distrito Federal (PNAGE) foi concebido para ser um instrumento de 

disseminação de boas práticas na administração pública a partir do intercâmbio de 

experiências não só entre os Estados e o Distrito Federal, mas também entre eles e o Governo 

Federal.  

Cabe destacar que este é o primeiro programa voltado à gestão público e não à 

questão fiscal, muito embora seu objetivo geral fosse de melhorar a efetividade e a 

transparência institucional das administrações públicas dos Estados e do Distrito Federal, a 

fim de alcançar uma maior eficiência do gasto público. Também se caracterizou por ser um 

investimento não reembolsável, ou seja, sua execução não acarretou endividamento direto aos 

entes participantes. O PNAGE também inovou na sua concepção ao adotar um amplo 

processo de formulação com a participação de todos os entes interessados 

Durante seus quase sete anos de execução, o PNAGE foi uma fonte de recursos 

para ações de modernização executadas pelos Estados e pelo Distrito Federal no 

fortalecimento da capacidade de formulação e de gestão de políticas públicas, no 

desenvolvimento de políticas e da capacidade de gestão de recursos humanos, na 

modernização das estruturas organizacionais e de processos administrativo, no fortalecimento 

dos mecanismos de transparência administrativa e de comunicação, na modernização da 

gestão da informação e integração dos sistemas de tecnologia de informação, no 

desenvolvimento de uma cultura de promoção e implantação da mudança organizacional e no 

apoio à cooperação em gestão. O investimento financeiro nesses componentes foram 

superiores a 109 milhões de dólares. 

Na consecução de seus objetivos, o Programa enfrentou riscos típicos de uma 

gestão pública ainda fortemente marcada pelo patrimonialismo e pela burocracia, onde as 

mudanças de governo e dos membros executores do Programa, aliados a morosidade nas 

definições das ações levaram a uma execução, em muitos Estados, aquém daquela 

inicialmente planejada, podendo ser considerada em última análise uma perda de recursos 

financeiros. A falta de uma ferramenta eficaz de monitoramente e avaliação durante a 

execução do PNAGE é outro fator contributivo para que o Programa não atingisse aos seus 

objetivos. 
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Neste ponto, vale ressaltar o que a constituição das Unidades de Coordenação 

Estaduais (UCEs) e o modelo de planejamento participativo adotado pelo Programa foram 

fatores fundamentais na sua execução.  

No que se refere especificamente ao Estado do Ceará, pode-se afirmar que os 

recursos do PNAGE propiciaram uma modernização no âmbito da Secretaria de Planejamento 

e Gestão até então inimaginável de ser implementada apenas com recursos próprios, 

comprovados pela reestruturação física do órgão, pela aquisição de materiais e mobiliários 

modernos, pela capacitação de todos os seus servidores, pela aquisição de equipamentos de 

tecnologia da informação e comunicação de ponta, pela reformulação de processos e pela 

disseminação de uma metodologia de gerenciamento de projetos replicada em outros projetos.  

Embora não tenha atingido seu objetivo geral de efetividade e transparência nas 

políticas públicas, o PNAGE proporcionou para o Estado do Ceará as condições técnicas e 

materiais para que esses objetivos venham a ser concretizados em médio prazo.  

Assim sendo, para o Ceará o PNAGE pode ser visto como um programa de 

referência na passagem de um modelo de administração pública burocrática para uma 

administração pública gerencial centrada na efetividade e na transparência das políticas 

públicas. 

De uma maneira geral, mesmo tendo atingido apenas parcialmente seus objetivos, 

o PNAGE proporcionou resultados sustentáveis evidenciados na modernização tecnológica 

dos Estados Participantes, na reformulação de processos e sistemas e na capacitação de 

contingente expressivo de servidores.  
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APÊNDICE 

 

MODELO DE QUESTIONÁRIO 

 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO 

FEDERAL (PNAGE) 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL DO PNAGE 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade da Federação/UCE:   

Nome dos Respondentes/Cargo:  

Há quanto tempo você trabalha no PNAGE:  

 

1 OBJETIVOS DO PNAGE 

 

1.1. O PNAGE atingiu o objetivo geral de “melhorar a efetividade e a transparência 

institucional da Administração Pública estadual, a fim de alcançar uma maior 

eficiência do gasto público”? 

Plenamente Parcialmente Não atingiu 

     

1.2. Em que medida o PNAGE atingiu os seguintes objetivos específicos? 

 

1.2.1. Fortalecer a capacidade de planejamento da Secretaria Estadual de Planejamento  

Plenamente Parcialmente Não atingiu 

 

1.2.2. Fortalecer a capacidade de gestão e administração da Secretaria Estadual de Gestão 

e Administração 

Plenamente Parcialmente Não atingiu 

 

1.2.3. Fortalecer os mecanismos de cooperação entre os Estados e o Governo Federal 

Plenamente Parcialmente Não atingiu 

 

Comentários:   
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2 IMPLEMENTAÇÃO 

 

2.1. Relacione os Produtos Concluídos, Inconclusos e os que não serão obtidos, por 

Componente do Programa: 

Componente 1 - Fortalecimento da Capacidade de Planejamento e Gestão 

Produtos Concluídos Produtos Inconclusos 

(contratados) 

Produtos que não serão obtidos 

   

Componente 2 - Desenvolvimento de Políticas e Gestão de Recursos Humanos 

Produtos Concluídos Produtos Inconclusos 

(contratados) 

Produtos que não serão obtidos 

   

Componente 3 - Modernização de Estruturas Organizacionais e de Processos 

Administrativos 

Produtos Concluídos Produtos Inconclusos 

(contratados) 

Produtos que não serão obtidos 

   

Componente 4 - Fortalecimento dos Mecanismos de Transparência e Comunicação 

Produtos Concluídos Produtos Inconclusos 

(contratados) 

Produtos que não serão obtidos 

   

Componente 5 - Modernização da Gestão da Informação e Integração dos Sistemas de 

TI 

Produtos Concluídos Produtos Inconclusos 

(contratados) 

Produtos que não serão obtidos 

    

Componente 6 - Desenvolvimento da Cultura de Promoção e Implantação de 

Mudança Institucional 

Produtos Concluídos Produtos Inconclusos 

(contratados) 

Produtos que não serão obtidos 
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2.2. Descreva quais foram os principais fatores que contribuíram à implantação dos 

componentes do PNAGE e a obtenção de seus produtos em termos de quantidade, 

qualidade e prazo, e analise o por quê:  

 

2.3. Descreva quais foram os principais fatores que afetaram negativamente a execução em 

termos de quantidade, qualidade e prazo, e analise o por quê: 

 

2.4. Com base em sua experiência neste Programa descreva quais medidas você adotou e 

quais recomendaria para enfrentar os problemas que possam surgir durante a 

implementação de futuros projetos similares a este: 

 

2.5. Classifique o desempenho da Direção Nacional/MP em termos de sua contribuição 

para o desempenho geral do PNAGE e o alcance de seus objetivos. 

Muito Satisfatório Satisfatório 

Insatisfatório Muito Insatisfatório 

Comentários: 

 

2.6. Classifique o desempenho do Agente Financeiro (CAIXA) em termos de sua 

contribuição para o desempenho geral do PNAGE e o alcance de seus objetivos. 

Muito Satisfatório Satisfatório 

Insatisfatório Muito Insatisfatório 

Comentários: 

   

3 SUSTENTABILIDADE 

 

3.1. Comente sobre a capacidade do Estado para sustentar os resultados do PNAGE. Existe 

evidência de que o PNAGE contribuiu para o fortalecimento da capacidade das 

instituições envolvidas? Se possível, descreva a situação anterior e posterior ao 

PNAGE: 

 

3.2. Quais ações, serviços e/ou produtos deveriam seguir sendo apoiados e durante quanto 

tempo, a fim de assegurar a sustentabilidade dos resultados iniciados/obtidos pelo 

PNAGE? 
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3.3. Qual a probabilidade de que existam condições necessárias para manter as ações, 

serviços, produtos, efeitos e futuros impactos iniciados pelo PNAGE? 

 

3.4. Quais os riscos/ameaças à continuidade que podem afetar a sustentabilidade dos 

resultados obtidos pelo PNAGE, e como os mesmos serão administrados? 

 

4 OUTRAS LIÇÕES APRENDIDAS 

 

4.1. Descreva lições aprendidas, ao longo do processo de formulação e execução do 

PNAGE, que poderão ser utilizadas no desenho e execução de operações futuras. 

 

4.2. Descreva as iniciativas realizadas no PNAGE que foram consideradas como exitosas, 

passíveis de serem replicadas. 

 

 

 

 

 

 


