
 

 

 
MODERNIZANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO 

ESTADO DE SERGIPE: GERENCIAMENTO 

MATRICIAL DE DESPESAS 
 
 
 

Jorge Alberto Teles 
José de Oliveira 

José Leite Prado Filho 
Marcos Sales 



 

 

II Congresso Consad de Gestão Pública – Painel 31: Qualidade do Gasto Público I 

 
MODERNIZANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE: 

GERENCIAMENTO MATRICIAL DE DESPESAS 

Jorge Alberto Teles 
José de Oliveira 

José Leite Prado Filho 
Marcos Antonio Moura Sales 

RESUMO 
 
 
O Governo do Estado de Sergipe criou o Projeto “Modernizando a Administração 
Pública”, sob a coordenação da Casa Civil, e firmou convênio com o Movimento 
Brasil Competitivo - MBC. Este Projeto tem dois eixos: GMD- Gerenciamento 
Matricial de Despesas e GMR - Gerenciamento Matricial de Receitas. Aqui 
trataremos somente o Gerenciamento Matricial de despesas. O GMD monitora as 
despesas mensalmente de 04 Secretarias: Secretaria da Administração, Educação, 
Saúde e Segurança Pública. O planejamento, implantação e acompanhamento do 
GMD é uma solução fundamentada no PDCA com foco em resultados, e está sob a 
coordenação da Secretaria da Administração. A primeira fase de acompanhamento, 
de Outubro/07 a Setembro/08, apresentou um Ganho Real para o Governo do 
Estado de Sergipe na ordem de 160 milhões de reais. 
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INTRODUÇÃO 

Em todos os níveis da Administração Pública tem sido crescente a 

celebração de parcerias com órgãos e instituições do setor privado objetivando a 

adoção de ações estratégicas inovadoras para redução de despesas de custeio, 

aumento de arrecadação, otimização da estrutura organizacional, redução de tempo 

de análise e tramitação de processos, melhoria de atendimento ao cidadão e maior 

satisfação dos servidores. E,desta forma, a administração “Sergipe, Governo de 

Todos” sob a gestão do Governador Marcelo Deda priorizou já em 2007, parceria 

com o MBC – Movimento Brasil Competitivo com foco na Modernização da 

Administração Pública do Estado de Sergipe. 

O objetivo principal dessa transformação é a consolidação de uma 

administração pública gerencial, com foco em resultados, com responsabilização do 

gestor público e orientada para o cidadão. Essa mudança de paradigma tem se 

revelado um processo irreversível face às profundas e aceleradas transformações 

econômicas, políticas e sociais do mundo hodierno, que tem demandado do Estado 

serviços públicos com maior eficiência, eficácia e efetividade.  

O projeto “Modernizando a Administração Pública do Estado de Sergipe”, 

fruto de uma parceria entre o Governo do Estado de Sergipe e o Movimento Brasil 

Competitivo (MBC), revela o esforço para aperfeiçoamento das práticas gerenciais 

do Estado. O projeto contou com a consultoria do Instituto de Desenvolvimento 

Gerencial – INDG e teve como meta a elevação da capacidade de investimento do 

Estado em até R$ 127 milhões, para os primeiros 17 meses de trabalho, por meio de 

prática das ferramentas de gestão aplicadas à despesa (GMD) e à receita (GMR).  

Foram criadas duas frentes de trabalho: o GMD – Gerenciamento 

Matricial da Despesa, coordenado pela Secretaria de Administração, com foco no 

controle e redução de despesas correntes e o GMR – Gerenciamento Matricial da 

Receita, coordenado pela Secretaria de Fazenda, com foco no aumento de receitas, 

principalmente ICMS e IPVA, cabendo a coordenação geral à Secretaria da Casa 

Civil.  

O objetivo principal do GMD é garantir o controle e a redução dos gastos 

estaduais por meio da racionalização da utilização dos recursos, da melhoria dos 

preços pagos pelos bens e serviços e do reprojeto dos processos de compras do 

Estado. 
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Os trabalhos, com duração prevista para 17 meses, foram iniciados em 

maio de 2007 com o treinamento em “Gestão para Resultados”, visando à 

sensibilização dos gestores quanto ao tema. Em paralelo foi realizado o diagnóstico 

e a preparação da base orçamentária, tendo sido definidas 4 secretarias 

(Administração, Educação, Saúde e Segurança Pública) e suas entidades 

vinculadas como prioritárias para a etapa de acompanhamento mensal, perfazendo 

um total de 10 órgãos prioritários. Outras 10 entidades estaduais foram incorporadas 

à base de acompanhamento na condição de não prioritários, totalizando 20 órgãos. 

Frentes de atuação do Gerenciamento Matricial de Despesa (GMD) 

Atuação em Preço Secr. de Administração  
 
GMD 

Atuação em Consumo Secr. de Administração 
Ipesaúde 

   
Sergipe Previdência 

  Secr. de Educação Fundação Aperipê 

  Secr. de Saúde  

   Corpo de Bombeiros 

  Secr. de Segurança Pública Polícia Militar 

   Hospital da Polícia Militar 

De maio a setembro de 2007 foi realizada a etapa inicial de planejamento, 

com o treinamento da equipe em Gestão para Resultados, a identificação das 

oportunidades em preço dos materiais e serviços, e a preparação do projeto piloto 

para otimização do consumo. A partir de outubro de 2007 teve início a etapa de 

acompanhamento e controle dos resultados junto às Secretarias. 
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O diagnóstico inicial, realizado pelo INDG, apontou as ações de melhoria 

gerencial necessárias à sustentação do projeto no longo prazo, baseado nos pilares:  

� melhoria contínua da qualidade de serviços; 

� aumento da receita sem aumento de impostos; 

� redução da despesa sem redução dos serviços; 

� valorização e crescimento do servidor público. 

Após as primeiras análises foi pactuada a meta para a Fase 1 do GMD: 

Auxiliar o Governo do Estado de Sergipe a reduzir suas despesas correntes em R$ 

40 milhões, até doze meses após o início da etapa de acompanhamento, que 

compreendeu o período de outubro de 2007 a setembro de 2008. 
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ORGANIZAÇÃO DO GMD 

Para o desenvolvimento dos trabalhos do GMD foi estabelecida uma 

organização mínima, com a definição da equipe técnica necessária e suas 

respectivas atribuições, relacionadas abaixo, de forma a possibilitar o 

comprometimento e a responsabilização dos participantes no processo de 

gerenciamento de despesas do Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenação Geral do GMD (Despesas) e GMR (Receitas) – Secretaria da Casa 
Civil 

� Acompanhar a realização das reuniões de acompanhamento nas 

Secretarias prioritárias;  

� Garantir e acompanhar a realização das reuniões de apresentação dos 

resultados ao Comitê de Gestão.  

Coordenação do GMD – Secretaria de Administração  
� Garantir e acompanhar a realização das reuniões de acompanhamento 

nas Secretarias prioritárias, conforme cronograma; 

� Apresentar os resultados mensalmente ao Comitê de Gestão. 

Responsável pela Matriz – Secretaria de Administração 
� Atualizar e disponibilizar a Matriz de Acompanhamento; 

� Atualizar e disponibilizar o Gerenciador de Planos de Ação. 
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Coordenador de Secretaria – Em cada Secretaria prioritária 
� Analisar os dados na Matriz; 

�  Solicitar ajustes de lançamentos e aumentos de benefício, caso 

necessário; 

�  Gerar e expor gráficos de Gestão à Vista; 

�  Elaborar apresentação para a reunião de acompanhamento; 

�  Participar das reuniões mensais de acompanhamento com a liderança 

da Secretaria. 

Gestores de Unidade e Gestores de Pacote – Em cada Secretaria prioritária  
�  Analisar os desvios da unidade e/ou pacote; 

�  Elaborar Relatório de Três Gerações (R3G) propondo contramedidas; 

�  Acompanhar a execução das ações; 

�  Atualizar os Planos de Ação; 

�  Auxiliar na preparação da apresentação para a reunião de 

acompanhamento; 

�  Participar das reuniões mensais de acompanhamento com a liderança 

da Secretaria. 
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METODOLOGIA DO GMD 
 

O Gerenciamento Matricial de Despesas baseia-se na aplicação do 

método PDCA, cuja sigla representa o ciclo: P (plan - planejar), D (do - executar), C 

(check - controlar) e A (act - agir corretivamente). 

 
CICLO DO GMD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O trabalho é realizado em duas etapas:  

� planejamento inicial, em que são identificadas as oportunidades e 

definidas metas para as despesas em determinado período;  

� acompanhamento mensal das despesas realizadas, em contraponto às 

metas definidas, fazendo rodar o ciclo PDCA. 

Identificação das despesas a serem gerenciadas 

Com base nas despesas realizadas no ano de 2006, a equipe do INDG 

auxiliou o Governo do Estado na identificação das despesas que apresentassem 

maior representatividade no montante de gastos, tendo sido definidos os seguintes 

Pacotes de Despesa como foco inicial do GMD: 

 
Alimentação 
Frota, Locação de Máquinas e 
Equipamentos 
Imóveis 
Manutenção, Conservação, Limpeza e 
Vigilância 
Materiais Diversos 
Medicamentos e Materiais de Saúde 
Pessoal  
Publicidade e Propaganda 
Serviços de Terceiros 
Serviços Médicos 
TI e Reprografia 
Utilidades, Impostos e Taxas 
Viagens e Representações 

 

Definição de ações 
corretivas nos planos 
Padronização das 
melhores práticas 

 
Verificação dos 
resultados 
(despesas X metas) 

Execução das despesas 
Execução dos planos de ação 

Identificação do problema 
Análise do processo 
Elaboração de planos de ação 
Definição de metas  
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Para cada um dos Pacotes foi definido um grupo de Subelementos de 

Despesa a serem monitorados, a exemplo do Pacote Frota, Locação de Máquinas e 

Equipamentos, composto dos subelementos a seguir: 

Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 
Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intangíveis 
Locação de Máquinas e Equipamentos 
Locação de Veículo para Locomoção – PF e PJ 
Manutenção e Conservação de Veículos 
Material para Manutenção de Veículos 
Transporte de Servidores 

Etapa de Planejamento Inicial 

Abrange as seguintes atividades: 

� Coleta de dados e preparação da base para negociação das metas 

� Negociação e consolidação das metas das unidades e pacotes das 

Secretarias;  

� Ratificação das metas pelo Secretário da pasta, Casa Civil e 

Governador; 

� Elaboração dos planos de ação iniciais; 

� Ratificação dos planos pelo Secretário da pasta; 

� Preparação dos instrumentos de acompanhamento. 

 

           
 
 
 
 
 
 

Coleta de 
dados e 

preparação da 
base para 

negociação 

Negociação e 
consolidação 

de metas 

Ratificação 
das metas 

Elaboração 
dos planos 

iniciais 

Ratificação 
dos planos 

de ação 

 
Preparação dos 
instrumentos de 

acompanhamento 
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Etapa de Acompanhamento Mensal 

O fluxograma a seguir detalha o Processo de Acompanhamento Mensal 

de Resultados do GMD e a equipe envolvida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para a realização desse acompanhamento mensal dos resultados são 

utilizadas diversas ferramentas auxiliares, dentre elas as seguintes: 

� Matriz de Acompanhamento de Resultados  

Permite o acompanhamento dos gastos mensais e acumulados de cada 

órgão e serve de base para a elaboração da apresentação para a reunião mensal 

com as lideranças. 
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� Relatório de Três Gerações (R3G)  

Elaborado após a análise dos desvios, permite a definição de ações 

corretivas, possibilitando o giro do PDCA. Mostra o passado (o que foi planejado), o 

presente (os resultados obtidos e os prováveis pontos responsáveis pelo não 

cumprimento da meta) e o futuro (as ações corretivas propostas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Plano de Ação  

Elaborado na etapa de planejamento inicial, em conjunto com a definição 

das metas, é uma ferramenta essencial durante toda a etapa de acompanhamento 

mensal, pois sua atualização periódica e sistemática permite um real controle das 

atividades que estão sendo executadas, bem como a introdução de ações 

corretivas, na busca incessante por melhores resultados. 
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� Gerenciador de Planos de Ação 

Permite o acompanhamento da evolução mensal da execução das ações 

dos diversos órgãos e subelementos, por meio das informações de quantidade e 

percentual de ações “não iniciadas”, “concluídas”, “em andamento”, “atrasadas” e 

“anuladas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Diagrama de Causa-e-Efeito (Diagrama de Ishikawa ou de Espinha 

de Peixe) 

Ferramenta utilizada para mostrar a relação entre um conjunto de causas 

(processo) que provoca um ou mais efeitos. Na análise dos desvios dos resultados, 

auxilia na identificação das causas fundamentais, a partir das quais são definidas as 

ações corretivas a serem incluídas nos planos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Efeito

Medida

Meio Ambiente

Máquina

Material

Mão-de-obra

Método
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� Gráfico de Pareto  

Gráfico de barras utilizado para identificar os maiores responsáveis 

(pacotes e subelementos) pelos desvios ocorridos, permitindo a priorização dos 

problemas a serem sanados. 
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RESULTADOS DA FASE 1  

A Fase 1 do Acompanhamento de Despesas, executada com a 

participação efetiva dos consultores do INDG no período de outubro de 2007 a 

setembro de 2008, apresentou um Ganho Real para o Estado de Sergipe no 

montante de R$ 160,6 milhões. Foram definidas 1.873 ações e o percentual de 

ações concluídas foi de 61%, ao final desse período. 

 

O gráfico a seguir apresenta os resultados acumulados obtidos na Fase 1 

do GMD, demonstrando inequivocamente o sucesso da implementação de uma 

metodologia de gestão de despesas voltada para resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Matriz de Resultados out/07-set/08 

Dentre as ações executadas, destacam-se os trabalhos realizados para 

redução de despesa de fornecimento de combustível e de energia elétrica.  

No tocante a combustível, foi implantado o sistema eletrônico CTF 

(Controle Total de Frota), viabilizando a fiscalização e o acompanhamento dos 

gastos com combustíveis. Foram instalados chips em 90% dos veículos do Governo 

e ocorreu a capacitação dos servidores que atuam no controle da frota, resultando 

numa economia de mais de 20% no consumo geral de combustíveis, representando 

cerca de R$ 2,5 milhões/ano.  
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A instalação de RFCs (dispositivos de controle) nos 5 comboios 

(abastecedores) do Departamento Estadual de Infra-Estrutura Rodoviária - DER, a 

partir de agosto de 2008, possibilitou que 95% do abastecimento da frota desse 

órgão também fosse realizado por meio do sistema CTF. A pactuação de metas 

desafiadoras e a elaboração e execução de um plano de ação no GMD contribuíram 

efetivamente para a obtenção desses resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à despesa com consumo de energia, ações visando sua redução 

foram desenvolvidas pelos diversos órgãos, inclusive os não prioritários para o GMD, 

tendo sido destaque a renegociação da demanda contratada em cerca de 25 

entidades estaduais. A correção do fator de potência na Secretaria de Administração 

e no IPESAÚDE resultou em uma redução mensal na despesa com energia de 

aproximadamente R$ 20 mil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram também implementadas campanhas e ações visando à redução do 

desperdício com energia elétrica, água, material de expediente e outros materiais de 

consumo em diversos órgãos estaduais, contribuindo significativamente para o 

alcance dos resultados.  

Chip implantado nos veículos. 
Equipamento instalado nos veículos. 

Secretário de Administração, Jorge Alberto, e 
Presidente da Energisa, Eduardo Mantovani, 
quando da assinatura do contrato de alteração 
da demanda contratada (19/03/2008).  
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CONCLUSÃO 

O Governo do Estado de Sergipe criou o Projeto “Modernizando a 

Administração Pública do Estado de Sergipe” baseado em duas frentes de trabalho: 

o GMD, com foco no controle e redução de despesas correntes, e o GMR, com foco 

no aumento de receitas.  

O GMD contou com a consultoria do INDG no período de maio de 2007 a 

outubro de 2008, quando foram realizados os trabalhos de diagnóstico, propositura 

de metodologia, confecção de ferramentas e procedimentos necessários, pactuação 

de metas e acompanhamento de resultados das Secretarias envolvidas. Esta 

primeira fase de acompanhamento, iniciada em outubro de 2007, foi denominada 

Fase 1. 

A proximidade do término dos trabalhos da equipe do INDG deu início à 

segunda fase do projeto, denominada Fase de Transição, na qual servidores foram 

capacitados para assumir as funções até então exercidas pela consultoria. A 

capacitação do corpo técnico e gerencial permitiu que não houvesse interrupção na 

continuidade dos trabalhos. 

O GMD não somente alcançou seu objetivo principal de controle e 

redução da despesa, mas também permitiu que todos os órgãos envolvidos 

desenvolvessem uma prática de melhor gestão de seus gastos. A utilização da 

metodologia, que prevê a atualização semanal dos planos de ação e a realização de 

reuniões de acompanhamento com a presença das lideranças das Secretarias e do 

Governo, promoveu o aprendizado contínuo dos processos e a disseminação das 

melhores práticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretário de Educação conduzindo a 
reunião mensal de resultados. Reunião de acompanhamento 

semanal dos planos de ação na 
Secretaria de Administração. 
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A implantação de uma sistemática de acompanhamento das despesas 

repercutiu positivamente no controle e tomada de decisões do gestor, beneficiado 

pela obtenção de informações oportunas e confiáveis, referendadas pelo 

cumprimento dos procedimentos padronizados.  

As mudanças ocasionadas pelo GMD permitiram ainda a melhoria no 

processo de gestão da receita, uma vez que possibilitou um melhor emprego dos 

recursos em serviços fundamentais dos diversos segmentos tratados. 

A primeira fase do GMD apresentou um Ganho Real para o Governo do 

Estado de Sergipe na ordem de 160 milhões de reais. Contudo, o impacto do projeto 

foi maior do que o esperado, pois disseminou uma prática gerencial no processo de 

realização da despesa.  

Reunião de acompanhamento trimestral do projeto com a participação da alta liderança 
(Governador Marcelo Déda e Secretários), patrocinador (Jorge Gerdau - MBC) e consultoria 
(Vicente Falconi - INDG) 

Marcelo Déda, Governador do Estado de 
Sergipe, e Jorge Gerdau, Presidente-Fundador 
do Movimento Brasil Competitivo – MBC.  
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Por fim, vale registrar a nossa Visão de Futuro (Planejamento Estratégico 

2007-2010), que nas suas entrelinhas também fundamenta a responsabilidade do 

Governo do Estado de Sergipe com a Modernização da Administração Pública, por 

meio da introdução e disseminação de práticas gerenciais voltadas para resultados: 

 

 

“Sergipe será reconhecido como um Estado que promoveu a inclusão social e 
reduziu as desigualdades territoriais mediante uma nova cultura democrática e 
participativa de gestão pública, a garantia do acesso universal aos serviços públicos, 
o apoio afirmativo às populações com necessidades diferenciadas e um novo 
modelo de desenvolvimento sustentável”. 
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