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Resumo 
Os contratos de gestão nascidos na França desembarcaram no Brasil na década de 80, anos antes da 
discussão sobre a Reforma do Estado Brasileiro, mas foram ganhar musculatura a partir de 2003 quando 
o Governo de Minas Gerais iniciou o chamado Choque de Gestão. A contratualização traz mecanismos 
intrínsecos que estimulam os agentes a se comprometerem com os resultados, como o fato de serem 
assinados entre o titular do órgão e o Chefe do Poder Executivo. Nesse sentido, este artigo busca 
demonstrar a experiência do Governo do Rio Grande do Norte que está introduzindo a contratualização 
de resultados em todos os órgãos da administração, mesmo diante do cenário de dificuldades em suas 
contas públicas, por meio do Projeto GoveRNança Inovadora. O instrumento implementado passou pelo 
resgate dos contratos utilizados por outros entes federados, aos quais foram feitas adaptações para 
superar deficiências observadas e chegar a um modelo mais aderente no que diz respeito à relação entre 
as ações estratégicas, suas entregas e resultados para a sociedade. Contudo, a principal inovação do 
modelo ocorreu no monitoramento dos contratos de gestão por meio de um sistema de informação e 
reuniões periódicas de análise e aprendizagem estratégicas. 
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1 Um histórico sobre contratos de gestão no mundo e no Brasil  

 
Os contratos de gestão nasceram na França entre as décadas dos 60 e 80, onde ocorreram 

diversas tentativas de reforma administrativa. Segundo Saravia (2005) a contratualização teve 
início a partir de uma recomendação contida no Relatório Nora do ano de 1967, um documento 
produzido por um Grupo de Trabalho do Comitê Interministerial de Empresas Estatais, 
organizado pelo governo francês com o objetivo de melhorar a situação de suas empresas, haja 
vista que estas apresentavam sintomas de deterioração provocada pelo excesso de formalidades 
e controles por parte do poder central. O relatório preconizava maior autonomia de gestão e 
convergência dos comportamentos das empresas públicas, e propunha o estabelecimento de 
contratos para governar as relações delas com o Estado, defendendo a ideia de que o Estado só 
deveria impor ações de interesse público às empresas após avaliação da validade e compensação 
financeira desse procedimento para elas. A definição de uma convenção, estabelecida a partir 
da negociação e da assinatura de um compromisso entre as partes recebeu o nome de “contrato 
de programa”. 

De acordo com Lemos (2009), a Grã-Bretanha também vem utilizando largamente estes 
instrumentos desde 1988, quando da implantação do programa Next Steps que deu origem à 
criação das Agências Executivas e introduziu uma nova cultura de controle gerencial (maior 
ênfase em desempenho do que na conformidade normativa) baseada em avaliações anuais de 
metas e aumento das autonomias. Austrália e Nova Zelândia também adotaram mecanismos de 
contratualização de resultados no bojo de suas experiências de reforma. Saravia (2005) destaca 
a experiência latino-americana, em particular a levada a cabo pela Bolívia a partir de 1991 com 
os chamados contratos de rendimento celebrados com as empresas estatais. 

No Brasil a experiência de adoção de contratos de gestão remonta aos anos 1980. 
Segundo Saravia (2005), a primeira proposta de contrato de gestão foi elaborada pela Rede 
Ferroviária Federal em 1983. Em 1991, a Companhia Vale do Rio Doce – na época empresa 
estatal - negociou e firmou um convênio de desempenho com o Ministério da Infraestrutura. 
Este instrumento tinha conteúdos semelhantes aos de um contrato de gestão.  

O Governo do Estado de São Paulo também utilizou o instrumento em 25 empresas 
estatais, no período de 1992-1995. Nesse caso, embora nenhuma autonomia tenha sido 
concedida pelo Estado, as empresas apoiaram a experiência, pois, além de permitir um aumento 
na clareza das relações com a Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão, permitiu avanços 
na compatibilidade do planejamento empresarial com a programação e execução orçamentária, 
um aumento do comprometimento gerencial interno com o planejamento e sua execução e, 
ainda, a indução de uma gestão mais participativa (ANDRÉ, 1999). 

O assunto, no entanto, ganhou uma nova dimensão no âmbito federal, quando da 
elaboração do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado datado de 1995 (reforma 
gerencial no governo FHC), que estabeleceu diretrizes para uma nova gestão orientada para 
resultados e com flexibilidades administrativas tendo como base modelos contratuais (agências 
executivas e organizações sociais). Saravia (2005) destaca que a Emenda Constitucional n° 19 
de 1998 (art.3°, XIX, § 8) determinou que “a autonomia (...) dos órgãos e entidades da 
administração pública direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado 
entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de 
desempenho (…), cabendo à lei dispor sobre: I – o prazo de duração do contrato; II – os 
controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos 
dirigentes; III – a remuneração do pessoal”. (Saraiva, p. 4, 2005) 

O Ministério de Administração e Reforma do Estado - MARE, então, passou a realizar 
experiências-piloto de contratos com instituições candidatas, constatando, então, a precariedade 
dos sistemas de planejamento e gestão e a necessidade de revisão da legislação existente que 
definiam rotinas que estavam impedindo a concessão de autonomias gerenciais para a execução 
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das metas. A negociação dos projetos pilotos evidenciou, ainda, a resistência dos Ministérios 
de Planejamento e Orçamento e de Fazenda em criar acordos que permitissem a maior 
flexibilização da política de desembolsos e de contingenciamento orçamentário para aqueles 
que tinham contratos de gestão assinados. Não autorizaram, também, que essas instituições 
utilizassem os excedentes de receitas para custeio próprio, o que acabou desmotivando esforços 
internos de expansão das receitas, no momento em que a auto sustentação era um dos objetivos 
do contrato de gestão. Por esses e outros motivos, candidatas a agências executivas foram 
recuando nas negociações, passando a desacreditar que os compromissos se tornariam bilaterais 
a curto prazo por não conterem a flexibilização imediata de controles considerados limitadores 
da execução do contrato e desprovidos de estímulos à produtividade do pessoal. O contrato não 
lhes pareceu acrescentar contribuição relevante para uma mais eficaz gestão do órgão (ANDRÉ, 
1999). 

Os contratos de gestão foram ganhar musculatura de fato a partir de 2003 quando o 
Governo de Minas Gerais iniciou o chamado Choque de Gestão, um programa de ajuste fiscal 
combinado com um planejamento de longo prazo cujo objetivo era conferir ao Estado maior 
eficiência e efetividade na execução de políticas públicas orientadas para o desenvolvimento 
econômico e social sustentável. O Governo de Minas Gerais adotou um sistema de 
contratualização denominado de Acordo de Resultados, um instrumento de pactuação de 
resultados mediante negociação entre dirigentes de órgãos e entidades do Poder Executivo, bem 
como dos gerentes das unidades administrativas, e autoridades que sobre eles tenham poder 
hierárquico ou de supervisão. O Acordo de Resultados teve como finalidades: 

• Fixar metas de desempenho específicas para órgãos e entidades, compatibilizando a 
atividade desenvolvida com as políticas públicas e os programas governamentais; 

• Aumentar a oferta e melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade; 
• Aperfeiçoar o acompanhamento e o controle de resultados da gestão pública, 

mediante instrumento caracterizado pela consensualidade, objetividade, 
responsabilidade e transparência; 

• Dar transparência às ações dos órgãos públicos e facilitar o controle social sobre a 
atividade administrativa, mediante a divulgação, por meio eletrônico, dos termos de 
cada acordo e de seus resultados; 

• Racionalizar os gastos com custeio administrativo de forma a possibilitar maior 
destinação de recursos às atividades finalísticas do órgão ou entidade; 

• Estimular e valorizar servidores por meio da implantação de programas de 
capacitação, da valorização e profissionalização; 

• Estimular o desenvolvimento e a instituição de sistemas de avaliação de desempenho 
individual dos servidores (DUARTE, 2006). 

Lemos (2009) explica que, além de autonomias gerenciais, o Acordo de Resultados 
mineiro previa um mecanismo de premiação dos servidores. De forma a incentivar a adoção do 
instrumento, foi estabelecido, como contrapartida, que aos servidores dos órgãos e entidades 
acordados fossem concedidos incentivos baseados em prêmio por produtividade. Inicialmente, 
o prêmio por produtividade seria concedido para os servidores dos órgãos e entidades que 
obtivessem a redução das despesas correntes de suas atividades ou o aumento da arrecadação 
de receitas. Posteriormente, já na segunda geração do Choque de Gestão, o Acordo de 
Resultados foi desmembrado em 1ª Etapa e 2ª Etapa. Tal divisão corresponde ao 
comprometimento de metas entre o Governo e o Secretário da pasta em primeira etapa e entre 
os Secretários e suas respectivas equipes na segunda etapa. Entre outras mudanças, o prêmio 
por produtividade passou a ser atrelado ao resultado de cada equipe de cada órgão, 
condicionado a um bom resultado do chamado sistema operacional, nome dado as Secretarias 
Estaduais, Autarquias, Fundações e Empresas públicas, os órgãos e as entidades a eles 
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vinculadas, que definem e executam determinada política, na primeira etapa. A fonte de 
recursos para pagamento do prêmio passou a ser prevista no orçamento, ficando desatrelada da 
economia de despesas correntes. Dessa forma, todas as secretarias e entidades que atingissem 
os resultados pactuados na primeira etapa e as equipes que atingissem os resultados pactuados 
na segunda etapa receberiam o prêmio por produtividade. 

Com os resultados alcançados pelo Governo de Minas Gerais, não apenas no que diz 
respeito ao comprometimento dos servidores com as metas pactuadas a partir da estratégia de 
governo, mas principalmente pela evolução dos indicadores de desempenho nas diversas áreas 
de governo, especialmente na educação, saúde, transportes e segurança pública, a modelagem 
do Acordo de Resultados foi disseminada para outros estados brasileiros, tais como Mato 
Grosso, Espírito Santo e Pernambuco, além de cidades como Curitiba, Rio de Janeiro e Porto 
Alegre. Entretanto, a utilização de pagamento de prêmio por produtividade no âmbito da 
metodologia de contratualização de resultados se restringiu apenas a Minas Gerais e Rio de 
Janeiro, uma vez que a desaceleração da economia nos últimos anos agravou as contas públicas 
de maneira geral, criando um obstáculo à utilização deste formato de prêmio por desempenho. 

 
 

2 A experiência no Estado do Rio Grande do Norte 

O Estado do Rio Grande do Norte, que será objeto de análise a partir deste ponto, mesmo 
diante deste contexto desanimador de crise fiscal, com o apoio do Banco Mundial, criou o 
Projeto GoveRNança Inovadora, com o intuito de desenvolver um planejamento estratégico 
para o Estado com indicadores e metas pactuados até o ano de 2035, além de redesenhar os 
principais processos estratégicos em oito órgãos da administração pública estadual e propor 
uma nova arquitetura organizacional com vistas a viabilizar a execução da estratégia de longo 
prazo. 

O Plano Estratégico foi elaborado com o propósito de oferecer caminhos para a 
construção do futuro desejado, com vistas a promover um novo padrão de desenvolvimento 
orientado para o bem-estar da população. Este plano, ao contrário de muitos outros, foi 
concebido a partir de um processo de diálogo, envolvendo os diversos segmentos da sociedade 
potiguar por meio de grupos focais e pesquisa na internet sobre as expectativas e as demandas 
da população com relação as políticas desenvolvidas pelo governo.  

Além disso, o Plano Estratégico levou em consideração os esforços de outros atores para 
que a elaboração do documento final fosse feita de forma integrada com essas outras iniciativas 
de planejamento em curso no Estado (Mais RN6, Motores do Desenvolvimento7, PPA 2016-
2019 e ações de planejamento estratégico institucional em curso em algumas secretarias de 
estado) e, com a participação de um grupo técnico (de aproximadamente 100 servidores 
públicos) selecionado junto aos diversos órgãos da administração estadual e validada 
(preliminarmente) em reunião com o Governador, além da execução de oficinas de trabalho 
com secretários de Estado e dirigentes de órgãos. 

Nogueira et al. (2016) explica que o processo de elaboração do planejamento para o 
estado do Rio Grande do Norte foi organizado a partir de dois momentos. O primeiro, de estudos 
preliminares, incluiu um mapeamento de informações econômicas, sociais, ambientais e de 
finanças públicas numa perspectiva comparada (com outras unidades da federação); a 
construção de cenários prospectivos para 2035; e, a elaboração de um diagnóstico institucional 
visando identificar o grau de “prontidão” do Estado para a implementação da estratégia a partir 
                                                 
6 Plano estratégico de longo prazo elaborado pela Federação das indústrias do Estado do Rio Grande do Norte 
(FIERN) e que reflete a visão do setor produtivo. 
7 Conjunto de seminários sobre temas estratégicos conduzidos pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado do RN (FECOMERCIO), FIERN, Jornal Tribuna do Norte, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) e RG Salamanca Investimentos. 
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de variáveis do ciclo de gestão (planejamento, orçamento, sistemas, estrutura, processos e 
pessoas). E, o segundo momento, de definição dos conteúdos da Agenda Estratégica, que 
incluiu a proposição de uma Visão de Futuro desdobrada em objetivos (sob a forma de uma 
Mapa Estratégico) organizados em 4 Áreas de Resultados (Desenvolvimento Sustentável, 
Infraestrutura, Rede Integrada de Serviços e Governança Pública). Chegou-se assim, ao Mapa 
Estratégico do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, que sintetiza a estratégia para 2035, 
apresentado na Figura 1 a seguir. 

 

 
Figura 1: Mapa Estratégico do Estado do Rio Grande do Norte 

Fonte: elaboração própria do Governança Inovadora, 2016 

Nesse processo foram definidos indicadores finalísticos para medir a performance e 
garantir o cumprimento dos objetivos estratégicos, bem como metas até 2035 e uma carteira de 
26 projetos estratégicos com vistas a tirar o plano do papel e orientar as ações do governo no 
sentido de realizar a sua estratégia. Contudo, à luz do estado da arte em gestão para resultados 
na administração pública e conhecendo as experiências anteriores em estados e municípios 
brasileiros, identificou-se a necessidade de adicionar, no escopo do Projeto GoveRNança 
Inovadora, a contratualização de resultados como forma de permitir um desdobramento e maior 
alinhamento das unidades executoras com o plano estratégico construído. Se, através do Mapa 
Estratégico foi colocado o “plano no papel”, o Estado assumia o novo desafio de “tirar o plano 
do papel” a partir da contratualização de resultados. 

A metodologia de elaboração dos contratos de gestão no estado do Rio Grande Norte 
seguiu as premissas dos contratos que já existem no Brasil de buscar o alinhamento das 
instituições com a estratégia governamental a partir da pactuação de resultados, mediante a 
negociação de metas entre os dirigentes dos órgãos e entidades do Poder Executivo. O Contrato 
de Gestão no RN representa também uma ferramenta de mobilização e incentivo para os 
servidores em torno das prioridades estabelecidas. Em contrapartida à assinatura dos contratos 
de gestão, e frente a desempenho satisfatórios são concedidas aos órgãos e entidades 
signatários, reconhecimento público e disseminação de boas práticas de gestão. 

Inicialmente, foi prevista a assinatura de dois Contratos de Gestão piloto que dariam a 
base para a elaboração do modelo de contratualização do Estado. De fato, foram assinados três 
Contratos de Gestão entre o Governador e as Secretarias (do Planejamento e das Finanças, do 
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Turismo e da Infraestrutura). Os demais órgãos e entidades foram divididos em três blocos para 
que a equipe da Secretaria do Planejamento e das Finanças pudesse elaborá-los e dar início ao 
monitoramento dos mesmos. Ao todo compreende-se a celebração de 43 Contratos de Gestão 
no Estado. 

A contratualização é composta por quatro objetos de pactuação, quais sejam, 
Indicadores Finalísticos, Projetos Estratégicos, Iniciativas Estratégicas e também o item de 
Agenda de Melhorias, relativa a ações operacionais que precisam ser realizadas para viabilizar 
os resultados que se pretende atingir, conforme demonstra a Figura 2 a seguir. 

 

 
Figura 2: Objetos de pactuação do Contrato de Gestão 

Fonte: elaboração própria 

Nesse escopo, a partir do Contrato de Gestão, estabelece-se a relação entre o Plano 
Estratégico de Longo Prazo, que institui Indicadores Finalísticos e que devem estar alinhados 
com os objetivos estratégicos definidos no Governança Inovadora. No intuito de cumprir as 
metas previstas para cada um dos indicadores finalísticos, foi criada uma carteira de projetos 
estratégicos distribuídos nas diversas áreas de resultados contendo metas e marcos a serem 
atingidos. Além destes, o Governador definiu iniciativas estratégicas para diversas áreas de 
governo, tais como infraestrutura, turismo e rodovias que, da mesma forma, são parte dos 
Contratos de Gestão. Por último, cada contrato conterá uma agenda de melhorias relativa a itens 
operacionais que precisam ser realizados para viabilizar os resultados que se pretende atingir. 

A celebração gera um comprometimento do dirigente máximo do órgão (contratado) 
com o Governador (contratante), mas esse comprometimento, por si só, não é capaz de garantir 
o alcance dos resultados. É preciso que esses resultados façam parte da agenda estratégica do 
órgão e não há outra forma de fazê-lo se não pelo monitoramento e avaliação sistemática em 
períodos curtos.  

 

2.1 O monitoramento dos contratos de gestão por meio das Reuniões de Análise e 
Aprendizagem Estratégico 

O processo de acompanhamento e monitoramento faz parte da manutenção da estratégia 
como um processo contínuo, pois, permite reportar seu progresso e habilita os órgãos a 
refletirem sobre o desempenho dos resultados pactuados. Isso é o que caracteriza o contrato de 
gestão como uma metodologia capaz de tirar o plano do papel, pois em que pese ser 
formulado/celebrado nos níveis mais altos da hierarquia, conta com a participação dos níveis 
operacionais por meio da contribuição para sua consecução e/ou ajuste, conforme as condições 
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cambiantes dos cenários. Para deixar o fluxo de monitoramento forte e com a qualidade 
esperada, criou-se o chamado Escritório Central de Projetos bem como os chamados Escritórios 
Setoriais, responsáveis por garantir o monitoramento dos contratos. 

A partir dos contratos de gestão é possível organizar e realizar Reuniões de Análise e 
Aprendizagem Estratégica (RAE) nas quais se acompanha a sua execução e monitora o seu 
desempenho avaliando a performance dos resultados pactuados. O monitoramento dos 
objetivos estratégicos, indicadores finalísticos, projetos estratégicos, iniciativas estratégicas e 
agenda de melhorias nas RAE é realizado comparando as metas e os marcos executados, a partir 
da coleta de dados atualizados, com as metas e marcos pactuados e desdobrados a partir dos 
contratos de gestão.  

É natural que em determinados períodos os projetos estratégicos, as iniciativas 
estratégicas e os itens da agenda de melhoria estejam em estágios diferentes, demandando mais 
ou menos recursos e atenção dos gestores de acordo com esse estágio. Compreender que cada 
projeto é único e possui suas especificidades é importante e deve servir de guia para as RAE de 
modo a torná-las mais dinâmicas e evitando o desperdício de tempo e eventual esvaziamento 
da reunião. Assim, é importante que o Escritório Setorial, existente em cada órgão e entidade e 
responsável pelo acompanhamento dos contratos de gestão, faça uma análise geral dos contratos 
de gestão, mas foque a reunião naqueles pontos mais críticos, que demandam maior atenção e 
dedicação de toda equipe dos órgãos e entidades. Seguindo esse roteiro, a reunião pode se 
aprofundar nos assuntos mais relevantes daquele momento, permitindo, assim, maior reflexão 
sobre a estratégia, sua execução, dificuldades e riscos a serem superados. Isso, por sua vez, vai 
permitir a adoção de planos de ação e contramedidas para garantir o alcance dos resultados 
pactuados e as decisões das reuniões serão mais claramente comunicadas aos interessados e 
retroalimentarão a próxima análise dos Contratos de Gestão.  A Figura 3 a seguir retrata 
justamente essa dinâmica das RAE. 

 

 
Figura 3: Dinâmica das Reuniões de Análise e Aprendizagem Estratégica 

Fonte: elaboração própria 

As RAE devem acontecer nos níveis operacional, tático e estratégico, de modo que uma 
é subsídio para a realização da outra. Assim, as RAE devem acontecer primeiramente no âmbito 
do órgão contratado e realizada pelo menos uma vez por mês, podendo ocorrer em períodos 
mais curtos, de acordo com a maturidade da organização. Quanto mais madura, mais dinâmicas 
são as reuniões, logo mais vezes os integrantes conseguem se reunir e, assim se espera, que 
melhor seja o desempenho do contrato de gestão. Essas reuniões são agendadas e conduzidas 
pelo Escritório Setorial que deverá convocar os Gerentes de Projetos Estratégicos, os 
responsáveis pelas Iniciativas Estratégicas e os responsáveis pelos itens da Agenda de 
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Melhorias, além de outros que o Escritório julgar necessário, como assessores jurídicos e 
responsáveis pelas licitações, por exemplo. Como periodicidade, a sugestão é que estas reuniões 
ocorram até o final da primeira semana do mês subsequente àquele que será analisado no 
acompanhamento e monitoramento. 

As informações geradas a partir das reuniões realizadas por todos os Escritórios 
Setoriais deverão ser encaminhadas para o Escritório Central de Projetos, que está sob 
coordenação da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças – SEPLAN. Este 
Escritório Central, por sua vez, será responsável por realizar as RAE num segundo nível, se 
reunindo mensalmente, de maneira presencial, com todos os Escritórios Setoriais, 
individualmente, para discutir o desempenho dos contratos de gestão dentro da dinâmica já 
mencionada. O objetivo dessa reunião, fundamentalmente, é sintetizar as informações mais 
relevantes sobre a execução de cada contrato de gestão, gerando relatórios de situação (Status 

Report), que possam servir de auxílio na tomada de decisões pelos gestores, nos diversos níveis 
hierárquicos. Com esses relatórios e suas informações, o Escritório Central passa a ser um 
repositório único das informações estratégicas do governo, acabando com a costumeira 
dispersão de informações, e se tornando uma fonte de inteligência do governo. 

Bimestralmente (ou extraordinariamente), em caráter estratégico, organizado pelas 
Áreas de Resultados do Mapa Estratégico, a SEPLAN e o Gabinete Civil organizam os Comitês 
Intermediários de Área de Resultados, com a finalidade de acompanhar e monitorar a execução 
dos Contratos de Gestão, no sentido não apenas de cobrar dos órgãos a execução dos resultados 
contratados, mas atuando como órgãos centrais, capazes de coordenar os entendimentos e 
interesses do Estado por meio da articulação com todos os órgãos e entidades da Administração. 
A partir das informações coletadas pelo Escritório Central, as reuniões do Comitê deverão ter 
em sua pauta as realizações mais relevantes do projeto no período que irão compor a Agenda 
Positiva do Governo e, principalmente, as dificuldades e riscos que os dirigentes têm 
encontrado para cumprir as metas e os prazos estabelecidos.  

Apesar dos contratos já trazerem a figura do órgão interveniente com vistas a gerar 
comprometimento mútuo entre as partes na execução de determinados itens do contrato, é 
habitual que no momento da execução apareçam dificuldades que os órgãos centrais, 
notadamente a SEPLAN e o Gabinete Civil, tem maior capacidade de auxiliar na comunicação 
e na cobrança por essa interação. Além disso, dificilmente algum projeto é executado sem que 
outros atores se envolvam, ainda que pontualmente. É o caso da necessidade de liberação 
orçamentária, de agilidade no processo de licenciamento, no processo de compras e/ou em um 
parecer jurídico. São momentos pontuais do projeto que não justificam que estes órgãos sejam 
signatários como intervenientes, mas a cultura de departamentalização tão trivial no setor 
público acaba os distanciando. Essa situação acaba por gerar dificuldades para resolver 
problemas de solução simples. Insensatez maior é que, quando isso acontece, ninguém fica 
sabendo e por uma razão pueril, projetos importantes sofrem atrasos inaceitáveis na sua 
execução. Esse Comitê Intermediário tem, então, um papel de facilitador, de conciliador e 
mediador dessas questões que podem ser resolvidas no âmbito dos dirigentes. 

Quadrimestralmente (ou extraordinariamente), em caráter estratégico e organizado 
pelas Áreas de Resultados do Mapa Estratégico, a SEPLAN e o Gabinete Civil organizarão os 
Comitês de Governança de Área de Resultados, com a finalidade de acompanhar e monitorar a 
execução dos Contratos de Gestão, contudo, com viés político-gerencial, onde as questões mais 
relevantes sobre os Contratos de Gestão dos órgãos e entidades são levadas e apreciadas pelo 
Governador do Estado. O objetivo é obter do Governador definições necessárias sobre 
determinados assuntos que cabem a ele, definições essas que podem ser com relação ao rumo 
dos projetos e iniciativas ou com relação à resolução de problemas identificados nas reuniões 
das instâncias anteriores cujas intervenções de SEPLAN e Gabinete Civil não surtiram efeito. 
Nessa reunião também é importante que o Governador decida sobre a divulgação de uma 
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Agenda Positiva de Resultados, baseado nas entregas que cada órgão já tenha realizado e que 
seja de interesse da sociedade. Isso é importante por que leva ao conhecimento da sociedade as 
realizações que o governo vem fazendo e muitas vezes não são de conhecimento dos próprios 
órgãos de comunicação interna, que podem levar essas notícias para a população juntamente 
com a marca de um governo eficiente e competente.  

A reunião de Comitê fecha, portanto, a dinâmica das reuniões de monitoramento dos 
Contratos de Gestão que deverá se repetir dentro da periodicidade determinada a fim de garantir 
a eficiência na execução dos contratos de gestão e os resultados neles contratados, conforme a 
Figura 4 a seguir: 

 

 
Figura 4: Dinâmica das reuniões de monitoramento 

Fonte: elaboração própria 

 

2.2 A avaliação dos Contratos de Gestão  

A avaliação envolve a definição de um procedimento criterioso e objetivo de 
mensuração do grau de cumprimento das metas do Contrato de Gestão. Esse papel é 
desempenhado por uma Comissão de Avaliação (CA), composta por representantes dos 
diferentes envolvidos no processo, devidamente nomeados. Após análise do relatório de 
execução elaborado pelo contratado, em que são apresentados os resultados alcançados, 
incluindo suas fontes de comprovação, bem como possíveis óbices à execução dos resultados 
pactuados e sugestões de melhoria para a renovação do Contrato, a CA atribui notas ao 
desempenho obtido em relação aos resultados pactuados, tece comentários sobre a execução 
destes resultados e sugere melhorias ao instrumento.  

A partir da avaliação do instrumento do Contrato, são realizados o reconhecimento pelo 
desempenho satisfatório em relação aos resultados pactuados e a revisão ou ajustamento dos 
indicadores/etapas. 
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3 Considerações finais 

 
No estado do Rio Grande do Norte os esforços na busca da melhoria da gestão pública 

são inúmeros, sendo um deles a institucionalização da metodologia vinculada à Gestão para 
Resultados que busca uma organização, focada na qualidade dos serviços públicos, na qual se 
priorizam os resultados em todas as ações, levando à otimização do desempenho. Na esteira 
desse debate, o estado do Rio Grande do Norte compreende que:  

• Resultado é a referência-chave para todo o processo de gestão; 
• A responsabilidade de gestão é viabilizada pela vinculação de dirigentes ao resultado 

obtido; 
• A integração das unidades de uma organização no processo de gestão deve ser 

promovida; 
• A contratualização é uma proposta de cultura organizacional organizadora da gestão, 

na qual se põe ênfase nos resultados e não nos processos ou procedimentos. 

A contratualização, por meio do Contrato de Gestão, portanto, consolida a cultura de 
gestão orientada para resultados. Contudo, cabe ressaltar que o importante não é o contrato em 
si, mas todo processo de gestão para resultados. O papel das lideranças, bem como o 
envolvimento de toda a organização, é fundamental para o sucesso do processo de 
contratualização.  

Ao celebrar o Contrato de Gestão, as pastas administrativas são transparentes não só 
com a sociedade, mas também com seus servidores, que, ao terem ciência das prioridades 
pactuadas, podem direcionar esforços para a consecução da estratégia, garantindo os resultados 
acordados. Essa ferramenta de contratualização permite o estímulo, a valorização e o destaque 
de servidores e dirigentes que cumprem suas metas, e que, em contrapartida serão reconhecidos 
publicamente. 

Os redesenhos e redefinições do instrumento do Contrato de Gestão desenvolvem-se no 
sentido de possibilitar a execução do modelo de gestão para resultados vigente da melhor forma 
possível, sempre em busca do aprimoramento e do aprendizado. O desafio constante é assegurar 
a pactuação de metas realistas e, ao mesmo tempo, desafiadoras, permitindo ao Governo 
avançar cada vez mais em suas realizações. 

O próximo passo para o Governo do RN, após adquirir maturidade e consolidar o seu 
conhecimento na aplicação da metodologia do Contrato de Gestão, é o seu desdobramento entre 
as equipes de trabalho de cada órgão e entidade do governo do Estado.  
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