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Resumo  

O artigo apresenta um estudo de caso que teve como objetivo analisar de que forma as 
informações utilizadas na avaliação de políticas públicas executadas em parceria com entidades 
sem fins lucrativos em Minas Gerais são percebidas pelos diversos atores envolvidos e se essa 
percepção está alinhada com os papéis institucionais definidos nessa rede interorganizacional 
específica. Por meio da identificação dos principais produtos de informação presentes nos 
documentos institucionais e de pesquisa bibliográfica relacionada ao tema, propõe-se caracterizar 
alguns dos principais aspectos dessa dinâmica e entender em que medida as relações existentes 
entre as instituições envolvidas influenciam na percepção e utilização das informações. A partir 
dos resultados obtidos na pesquisa foi possível concluir que a relevância atribuída pelos 
representantes das instituições envolvidas aos produtos de informação selecionados reflete e 
ilustra a dinâmica das relações da rede, sendo algumas vezes alinhada aos papéis institucionais 
definidos para cada um dos grupos pesquisados e, em outros momentos, evidenciando disfunções 
e sobreposições na atuação das organizações. 
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1 Introdução e objetivos 

O artigo tem como objetivo apresentar os principais produtos de informação presentes 
nos documentos institucionais utilizados no modelo de parcerias com entidades sem fins 
lucrativos do Estado de Minas Gerais e a percepção de relevância atribuída a eles pelos diversos 
atores envolvidos na avaliação da execução dessas políticas públicas. 

A partir dessa análise, questiona-se: os produtos de informação presentes nos 
documentos de avaliação das políticas públicas executadas em parceria com entidades sem fins 
lucrativos no Estado de Minas Gerais são percebidos pelos atores envolvidos de forma a 
evidenciar alinhamento com seus respectivos papéis institucionais na rede interorganizacional 
configurada para o referido modelo de gestão? 

Os processos colaborativos de troca e uso das informações para a avaliação das políticas 
públicas executadas ocorrem em um espaço interorganizacional paritário, a Comissão de 
Avaliação, mas a utilização das informações se dá de forma diferente no âmbito de cada 
instituição. É importante que sejam observados os papéis institucionais definidos para perceber 
de que forma a dinâmica entre esses atores influencia na produção e circulação das informações 
relacionadas à execução das atividades pactuadas nos Termos de Parceria. A forma como cada 
instituição se empodera de suas atribuições e se manifesta na condução das políticas públicas 
em questão pode influenciar a maneira como o seu representante na Comissão de Avaliação irá 
valorizar as informações.  

Especificamente, pretende-se: 
• Identificar os principais produtos de informação constantes nos Relatórios Gerenciais 

de Resultados, Relatórios Gerenciais Financeiros, Termos de Parceria, Termos 
Aditivos, Memórias de Cálculo e nos Relatórios da Comissão de Avaliação, todos eles 
relacionados ao processo de avaliação das políticas públicas executadas por meio de 
Termos de Parceria no Estado de Minas Gerais. 

• Classificar os produtos de informação identificados em relação à sua relevância, de 
acordo com a percepção dos representantes de cada grupo institucional nomeados nas 
Comissões de Avaliação e também de acordo com a percepção média do grupo de 
instituições que formam as Comissões de Avaliação. 

• Identificar possível relação de alinhamento entre o uso e valor atribuído aos produtos 
de informações pelosparticipantes e o desempenho dos seus papéis institucionais dentro 
desse arranjo colaborativo específico. 

 
2 Referencial teórico 

De acordo com Matta (2010), existem dois principais paradigmas que orientam os 
estudos relacionados aos usuários da informação, um centrado no sistema e outro no usuário.  

De maneira simplificada, o paradigma centrado no sistema “examina como a 
informação flui por esses sistemas sociais, e como é possível desenvolver instrumentos e 
serviços para simplificar o acesso à informação e fomentar a partilha de informações.” (CHOO, 
2003, p.68). O foco principal da análise se encontra na capacidade de armazenamento e 
recuperação, pelos usuários, das informações que lhes são fornecidas. Os estudos que se 
enquadram nessa corrente teórica possuem como característica comum 

 
Uma visão que situa o usuário como um ser passivo que deve se adaptar ao 
sistema de modo a alcançar o conteúdo informacional desejado. Entende-se 
que cabe ao usuário adaptar-se ao sistema, qualificando-se no entendimento 
do funcionamento ou lógica de busca de dados nos sistemas. (MATTA, 2010, 
p.132) 
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Por outro lado, a análise orientada para o usuário concebe a informação como uma 
construção subjetiva, criada dentro da mente de cada usuário. Para que exista informação e, 
consequentemente, ocorram os processos informacionais, a intervenção humana é, mais do que 
importante, necessária. “O uso da informação é construído, porque é o indivíduo que insufla 
significado e energia à informação fria” (CHOO, 2003, p.111). 

Dervin (1983) caracteriza a busca e o uso da informação como atividades 
construtivistas, derivadas de uma criação pessoal de sentido, particular de cada ser humano. A 
informação não é, portanto, algo que exista independente e externamente ao ser humano; ao 
contrário, é um produto da observação do ser humano sobre si próprio e sobre os outros. Seus 
conceitos e métodos são desenvolvidos em uma abordagem chamada sense-making, ou 
construção de sentido. A estrutura dessa abordagem é o conceito de necessidade da informação, 
por parte de um usuário. Atribuir sentido a uma informação significa suprimir uma lacuna para 
o alcance de determinado conhecimento, este necessário para solucionar um problema, produzir 
conhecimento ou tomar uma decisão.  

Outra corrente teórica relacionada aos estudos de usuários da informação, apresentada 
em estudos mais recentes, é conhecida como paradigma social. Constitui-se, em parte, de uma 
crítica à abordagem cognitiva da produção de sentido, por esta “considerar os sujeitos como 
seres isolados do mundo, como se cada sujeito que se relacionasse com a informação não 
estivesse envolto em uma série de dimensões políticas, econômicas, sociais e culturais.” 
(ARAÚJO, 2010, p.27).  

A interação dinâmica entre o sujeito e o ambiente contextualiza o uso da informação e 
auxilia na interpretação que lhe é dada.  

 
O uso da informação é situacional. O meio social ou profissional ao qual o 
indivíduo pertence, a estrutura dos problemas enfrentados pelo grupo, o 
ambiente onde os grupos vivem ou trabalham e o modo de resolver os 
problemas – tudo isso se combina para estabelecer um contexto para o uso 
da informação.” (CHOO, 2003, p. 111) 

 
2.1 O VALOR E USO DA INFORMAÇÃO 

De acordo com o modelo apresentado por Choo sobre o uso da informação, 
  

o indivíduo seleciona mensagens entre um grupo maior de mensagens que 
recebe ou acompanha. Ele faz a escolha quando percebe uma relação 
significativa entre o conteúdo da mensagem e a tarefa ou problema que tem 
em mãos. (...) O resultado do uso da informação é uma mudança no estado 
de conhecimento do indivíduo ou de sua capacidade de agir. (CHOO, 2003, 
p.107) 

 
Ao decidir se determinada informação será selecionada ou ignorada, o usuário avalia 

sua relevância para o esclarecimento de uma questão ou solução de um problema. A relevância, 
ou o valor atribuído à informação baseado em seu uso, pode ser entendida como: 

• subjetiva, dependente do julgamento humano e, portanto, não uma característica 
inerente da informação ou de um documento; 

• cognitiva, dependente, em última instância, do conhecimento e da percepção do 
indivíduo; 

• situacional, relacionada aos problemas particulares de informação do usuário; 
• multidimensional, influenciada por muitos fatores; 
• dinâmica, sujeita a constantes mudanças ao longo do tempo (CHOO, 2003, p.104-105) 
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Nas organizações, o uso da informação e o valor atribuído à mesma a partir dele conduz 
ao planejamento das atividades decisórias das organizações e à percepção de como a 
informação pode ser utilizada e como o conhecimento gerado por ela pode beneficiar a todos 
(TARAPANOFF, 2000apud ALMEIDA, 2008). 

O desafio da administração da informação é projetar e criar estruturas e processos de 
informação que sejam tão flexíveis, energéticos e permeáveis quanto os processos de pesquisa 
e tomada de decisões que eles estão tentando apoiar. (ASSIS, 2006, p.39). 

 Cabe às organizações entender como se comportam os indivíduos que se 
vinculam a elas em relação ao conteúdo informacional acessado no desempenho de suas 
funções, de modo a extrair desses processos de construção de sentido individual o subsídio 
necessário para a estruturação de cadeias de valor relacionadas à utilização coletiva das 
informações, tanto para a tomada de decisão quanto para a criação de conhecimento 
organizacional. 

Os dados por si só não significam conhecimento útil para a tomada de 
decisão, constituindo-se apenas o início do processo. O grande desafio dos 
tomadores de decisão é o de transformar dados em informação e informação 
em conhecimento, minimizando as interferências individuais nesse processo 
de transformação. (ANGELONI, 2003, p.18) 

 
Para os processos da Administração Pública, em especial, a gestão da informação é de 

suma importância como suporte à condução das políticas públicas e alcance dos objetivos 
finalísticos, e também para que sejam selecionadas, dentre as informações disponíveis, aquelas 
que se mostram mais valiosas para seus usuários. 

No contexto da administração pública, a produção da informação deve ser 
gerenciada de maneira a aumentar a capacidade do usuário de localizar e 
buscar informações de valor. É importante que haja a possibilidade de 
excluir informações indesejadas e concentrar-se em dados potencialmente 
úteis, que reflitam a percepção do usuário sobre a excelência e a validade 
das informações, sobre a flexibilidade da abordagem e da possibilidade de 
utilizar combinações para apresentação de dados. (ALMEIDA, 2008, p.40) 

 
A capacidade de atribuir valor às informações constitui-se como uma vantagem 

estratégica na condução de políticas públicas e também como elemento facilitador na integração 
entre os diversos elementos de uma organização, visando a tomada de decisão. “A informação 
só é útil quando o usuário infunde-lhe significado, e a mesma informação objetiva pode receber 
diferentes significados subjetivos de diferentes indivíduos” (CHOO, 2003, p.68). 

 
 

2.2 O MODELO DE PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS EM 
MINAS GERAIS 

O modelo de qualificação de entidades sem fins lucrativos foi implantado em Minas 
Gerais com a publicação da Lei n° 14.870, em 16 de dezembro de 2003, e regulamentado pelo 
Decreto n° 44.914, de 03 de outubro de 2008. Esse Decreto foi posteriormente alterado pelo 
Decreto Estadual nº 46.020, de 09 de agosto de 2012. 

Pode qualificar-se como Oscip no Estado de Minas Gerais a pessoa jurídica de direito 
privado sem fins lucrativos, constituída nos termos do Código Civil, cujos objetivos sociais e 
normas estatutárias atendam aos requisitos dispostos em legislação específica e que exerça 
atividades afetas ao seu objetivo social há pelo menos 2 (dois) anos. Destaca-se que, com a 
publicação do Decreto Estadual 46.020, em 2012, passou a ser necessária a renovação do título 
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a cada 03 anos.Quando foi realizada a pesquisa existiam 64 entidades qualificadas como Oscip 
no Estado de Minas Gerais, divididas da seguinte forma entre as áreas de atuação: 

 
Gráfico 1 – Percentual de entidades qualificadas como Oscip em relação à sua área de atuação 

Fonte: Núcleo Central de Parcerias com Oscips/SEPLAG 

Segundo o artigo 2º da Lei Estadual nº 14.870, “o Poder Público e a entidade qualificada 
como Oscip poderão firmar Termo de Parceria, destinado à formação de vínculo de cooperação 
entre as partes, para o fomento e a execução das atividades de interesse público previstas no 
art. 4º desta Lei”.A parceria se inicia na escolha do Estado, efetuada por meio de Concurso de 
Projetos público, do parceiro mais adequado, do ponto de vista técnico, para desenvolver 
determinada política pública em parceria com órgão estatal responsável pela mesma. A este 
parceiro privado é conferida autonomia decisória e gerencial, o que lhe permite adotar soluções 
e procedimentos mais eficientes na execução de atividades de interesse público.  

Através de metas pré-acordadas entre os signatários, que devem ser alcançadas pelo 
agente privado, em troca de um grau maior de flexibilidade, a contratualização de resultados no 
setor público visa substituir (ou reduzir) o controle político e burocrático. Assim sendo, busca-
se inserir no contexto contratual componentes como: flexibilidade, transparência, incremento 
de qualidade, melhoria de desempenho, maior efetividade e eficiência na prestação de serviços 
públicos (PACHECO, 2004). 

O marco inicial para a adoção desse modelo de gestão, no Brasil, foi o Plano Diretor de 
Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), documento elaborado pelo então Ministério da 
Administração Federal e Reforma do Estado (MARE).De acordo como PDRAE, o Estado é 
dividido em quatro setores, quais sejam: 

Núcleo estratégico: responsável pela estruturação de leis e políticas públicas 
e o respectivo cumprimento destas. O importante nessas atividades é que as 
decisões tomadas sejam as melhores possíveis e as mais efetivas para a 
sociedade, ou seja, que as ações remetam ao atendimento das demandas e 
interesses sociais e não necessariamente que tenham um ganho de eficiência 
em si; 
Atividades exclusivas: ações indelegáveis, que, para a boa consecução, é 
necessário o Poder de Estado, deste modo, são atividades em que é exercido 
o poder extroverso estatal. Incluem neste setor atividades como tributação, 
fiscalização, segurança pública e outras; 
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Atividades não exclusivas: de grande relevância, nas quais o Estado atua 
subsidiariamente com organizações públicas não estatais e com a iniciativa 
privada. Muitas das vezes são atividades que envolvem direitos humanos 
fundamentais; e 
Produção de bens e serviços ao mercado: setor responsável pela execução 
de atividades de caráter econômico, voltadas para a aferição de lucro, nas 
quais o Estado atua, pois falta à iniciativa privada capital suficiente para 
realizar o investimento total, tais como ações de infra-estrutura. 
(MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E DA REFORMA DO 
ESTADO, 1995, p.41) 

 
 

3 A avaliação das políticas públicas e os papéis institucionais estabelecidos 

Para a análise proposta serão analisados documentos produzidos nas etapas de 
pactuação, monitoramento e avaliação e aditamento. De acordo com o artigo 47 do Decreto 
Estadual nº 46.020/2012, a Comissão de Avaliação dos Termos de Parceria é responsável pela 
análise dos resultados alcançados pela OSCIP em cada período avaliatório, com base nos 
indicadores de resultados constantes do Programa de Trabalho.  

De maneira geral, os processos relacionados ao modelo de parcerias com entidades sem 
fins lucrativos no Estado de Minas Gerais podem ser resumidos conforme a Figura 1: 

 
Figura 1 – Processos inerentes ao modelo de parcerias com Oscips de MG.  

 Fonte: PROSDOCIMI, 2012, p.27 

A avaliação dos resultados alcançados na execução das políticas públicas executadas 
em parceria com entidades sem fins lucrativos no Estado de Minas Gerais é realizada por uma 
Comissão de Avaliação (CA), composta, em cada Termo de Parceria, por representantes das 
instituições envolvidas e também da sociedade. Conforme estabelecido no Decreto Estadual nº 
46.020/2012: 

Os resultados atingidos com a execução do Termo de Parceria serão avaliados, pelo 
menos uma vez a cada semestre, nos termos do § 1º do art. 14 da Lei nº 14.870, de 2003, por 
uma CA paritária composta por, no mínimo: 

I– um representante da SEPLAG, indicado por seu dirigente máximo; 
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II– um representante do OEP, que será o supervisor; 
III– um representante da OSCIP, indicado por seu dirigente máximo; 
IV– um representante do Conselho de Política Pública da área 
correspondente de atuação, quando houver Conselho ativo na área, indicado 
por seu dirigente máximo; 
V– um representante de cada interveniente, quando houver, indicado por seu 
dirigente máximo; e 
VI– um especialista da área objeto do Termo de Parceria, indicado pelo 
OEP, não integrante da administração estadual, quando houver.(MINAS 
GERAIS, DECRETO 46.020, 2012, art. 46) 

 
O Órgão Estatal Parceiro (OEP) é a instituição parceira responsável pela elaboração, 

fiscalização e acompanhamento das atividades executadas no Termo de Parceria. A política 
pública a ser executada por meio de Termo de Parceria pode ser intersetorial e envolver, na sua 
concepção e execução, mais de um órgão da Administração Pública Estadual. Nesse caso, pode 
fazer parte do Termo de Parceria a figura do Órgão Estatal Interveniente (OEI). A participação 
pode envolver ou não responsabilidade orçamentária/financeira, ou limitar-se a definições 
operacionais, técnicas ou conceituais, relacionadas à condução da política pública 

A entidade sem fins lucrativos qualificada como Oscip, ao firmar um Termo de Parceria, 
possui as seguintes obrigações: 

III– executar todas as atividades inerentes à implementação do Termo de 
Parceria, baseando-se no princípio da legalidade, e zelar pela boa qualidade 
das ações e serviços prestados, buscando alcançar eficiência, eficácia, 
efetividade e economicidade em suas atividades; 
IV– observar, no transcorrer da execução de suas atividades, todas as 
orientações emanadas do OEP; (MINAS GERAIS, DECRETO 46.020, 2012, 
art. 34) 

 
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, durante a celebração e 

acompanhamento dos Termos de Parceria, tem um importante papel metodológico determinado 
pela legislação: alinhar os resultados finalísticos pactuados pelos parceiros à lógica contratual 
e metodologia estabelecidas, materializadas em instrumentos gerenciais diversos.O papel 
definido para a Seplag pode ser resumido nos seguintes pontos: 

I– orientar o OEP e a OSCIP durante a construção do Termo de Parceria, 
visando garantir a observância da metodologia de elaboração do 
instrumento; 
IV– apoiar os OEPs na construção e aprimoramento dos mecanismos de 
monitoramento dos Termos de Parceria celebrados; (MINAS GERAIS, 
DECRETO 46.020, 2012, art. 36) 

 
Os Conselhos de Políticas Públicas devem participar na aprovação dos Termos de 

Parceria e, posteriormente, no seu acompanhamento.A responsabilidade pelo acompanhamento 
e fiscalização do objeto do Termo de Parceria é compartilhada entre o OEP e Conselho de 
Políticas Públicas. Conforme disposto no art. 14 da Lei Estadual 14.870, de 16 de dezembro de 
2003, “a execução do objeto do termo de parceria será acompanhada e fiscalizada pelo órgão 
do poder público afeto à área de atuação relativa à atividade fomentada e pelos conselhos de 
políticas públicas das áreas correspondentes de atuação”. 

Também participa da avaliação dos resultados um especialista na área objeto da política 
pública, não integrante da administração estadual e normalmente vinculado ao meio acadêmico. 
Conforme o Manual para as Comissões de Avaliação, elaborado pela SEPLAG, (2013, p.17)  
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o papel do membro Especialista na CA é exatamente o mesmo dos outros 
membros, porém é importante observar que ele é o único membro da CA que 
não tem vinculo com a administração pública estadual. Adicionalmente 
espera-se que o especialista contribua, além dos conhecimentos técnicos 
sobre a política pública parceirizada, com a visão de uma pessoa que está 
“de fora” do ambiente público estadual. Nesse contexto, a expectativa é que 
a transparência da execução do termo de parceria seja ampliada e contribua 
de maneira decisiva para a formação de uma cidadania ativa e sejam 
incorporados à discussão dos resultados do Termo de Parceria elementos 
teóricos e conceituais presentes em uma visão mais ampla relativa à política 
pública específica. 

 
O processo de tomada de decisão por múltiplos atores sem uma hierarquia pré-

estabelecida, como ocorre na Comissão de Avaliação, pode manifestar as relações de poder e 
influência entre os participantes da rede, dependendo da forma como os interesses e objetivos 
são compartilhados e priorizados nesse grupo heterogêneo. A forma como os indivíduos que 
representam as organizações nessa arena de cooperação irão perceber as informações é 
fortemente influenciada por esse contexto interorganizacional, e a tendência é que eles 
valorizem as informações que estão alinhadas ao papel institucional a ser desempenhado, além 
das informações que subsidiam a tomada de decisão coletiva. 

 
 

4 Metodologia 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário, cujo arquivo eletrônico 
foi enviado aos 50 membros formalmente nomeados nas Comissões de Avaliação dosTermos 
de Parceria vigentes à época da pesquisa. Foi aplicado o mesmo questionárioa todos os 
envolvidos, composto por 17 questões de múltipla escolha relacionadas aos produtos de 
informação utilizados na avaliação das políticas públicas.  

Os produtos de informação selecionados foram extraídos dos Relatórios Gerenciais de 
Resultados e Relatórios Gerenciais Financeiros, dos Termos de Parceria e Termos Aditivos, das 
Memórias de Cálculo e dos Relatórios da Comissão de Avaliação. Considerando os 12 (doze) 
produtos de informação selecionados a partir da análise documental, foi solicitado a todos os 
pesquisados que os avaliassem acerca de sua importância para a avaliação das políticas públicas 
em questão. 

Foram atribuídas notas de 01 a 04 ao nível de importância desses produtos, sendo 04 
“muito importante”. As notas atribuídas pelos representantes de cada um dos 06 (seis) grupos 
institucionais pesquisados (Órgão Estatal Parceiro, Órgão Estatal interveniente, Entidades sem 
fins lucrativos, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Conselhos de Políticas Públicas 
e Especialistas) foram somadas e, em seguida foi obtida a média de pontuação. No momento 
de realização da pesquisa estavam vigentes 11 Termos de Parceria no Estado de Minas Gerais, 
conforme Quadro 1 : 

 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 

Quadro 1 – Relação de Termos de Parceria vigentes  
Fonte: Núcleo Central de Parcerias com Oscips/SEPLAG 

Para a definição do público-alvo da pesquisa foram consideradas as instituições 
envolvidas na avaliação dos resultados alcançados na execução dos Termos de Parceria 
vigentes e também os representantes da sociedade civil (especialistas) formalmente nomeados. 
O escopo da presente pesquisa foi composto das instituições apresentadas no Quadro 2, 
divididas por grupo institucional, que é definido pelo papel desempenhado em cada Termo de 
Parceria. 

 
Órgão Estatal Parceiro Órgão Estatal 

Interveniente 
Entidades sem fins 

lucrativos 
qualificadas como 

OSCIP 

Conselhos de 
Políticas Públicas 

Fundação Clóvis Salgado Secretaria de Estado de 
Cultura  

Instituto Cultural 
Sérgio Magnani  

Conselho Estadual de 
Política Cultural 

Secretaria de Estado de 
Cultura  

Fundação Clóvis Salgado Instituto Cultural 
Filarmônica 

Conselho Estadual da 
Juventude  

Fundação TV Minas Cultural 
e Educativa  

Secretaria de Estado de 
Esportes e da Juventude 

Associação de 
Desenvolvimento da 
Radiodifusão  

Conselho Estadual 
Antidrogas  

Nº Órgão Estatal Parceiro Entidade parceira Resumo do objeto pactuado 

Valor total 
repassado pelo 

Termo de 
Parceria (R$) 

1 
Secretaria de Estado de 
Defesa Social  

Instituto Elo 
Prevenção social da criminalidade e da 
violência 

159.070.416,29 

2 
Secretaria de Estado de 
Esportes e Juventude  

Terra da Sobriedade  Prevenção ao uso e abuso de drogas 
8.920.430,69 

3 Fundação TV Minas  
Associação de 
Desenvolvimento da 
Radiodifusão  

Produção e veiculação de radiodifusão 
162.403.357,35 

4 Fundação Clóvis Salgado  
Instituto Cultural 
Sérgio Magnani  

Execução de projetos e programas da 
FCS 

12.473.551,50 

5 
Secretaria de Estado de 
Cultura  

Instituto Cultural 
Sérgio Magnani  

Implantação e gestão administrativa e 
pedagógica do Centro da Juventude de 
Minas Gerais - Plug Minas  

 
45.824.813,15 

6 
Secretaria de Estado de 
Cultura  

Instituto Cultural 
Sérgio Magnani  

Circuito Cultural Praça da Liberdade 
12.142.893,79 

7 
Secretaria de Estado de 
Cultura  

Instituto Cultural 
Filarmônica  

Criação, estruturação e manutenção da 
Orquestra Filarmônica de Minas 
Gerais 

147.400.360,07 

8 
Fundação Estadual do Meio 
Ambiente  

Fundação Israel 
Pinheiro  

Programa Minas sem Lixões 
24.313.773,26 

9 
Fundação Estadual do Meio 
Ambiente  

Fundação Israel 
Pinheiro  

Programa AmbientAÇÃO – Educação 
Ambientação em Prédios Públicos de 
Minas Gerais 

2.895.554,15 

10 
Secretaria de Estado de 
Governo  

Movimento das Donas 
de Casa  

Promoção da defesa dos direitos dos 
consumidores 

6.281.958,00 

11 
Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão 

Instituto Qualidade 
Minas 

Implementar e disseminar o Modelo 
de Excelência da Gestão – MEG nas 
empresas, organizações e municípios 
mineiros 

 
2.406.038,99  
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Órgão Estatal Parceiro Órgão Estatal 
Interveniente 

Entidades sem fins 
lucrativos 
qualificadas como 
OSCIP 

Conselhos de 
Políticas Públicas 

Secretaria de Estado de 
Defesa Social  

Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão  

Instituto Elo Conselho de Política 
Ambiental  

Secretaria de Estado de 
Esportes e da Juventude  

 Terra da Sobriedade  

Fundação Estadual do Meio 
Ambiente  

 Fundação Israel 
Pinheiro  

 

Secretaria de Estado de 
Governo  

 Movimento das 
Donas de Casa e 
Consumidores de 
Minas Gerais  

 

Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão - 
SEPLAG 

 Instituto Qualidade de 
Minas  

 

Quadro 1 – Relação de instituições pesquisadas 
 Fonte: Dados da pesquisa 

 
5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Para a definição nominal dos pesquisados, após a verificação das publicações das 
Comissões de Avaliação de todos os Termos de Parceria vigentes, foi verificado o total de 50 
indivíduos que são membros destas, distribuídos entre os grupos institucionais envolvidos 
conforme disposto na Tabela 1. 

 
Grupo Nº de indivíduos nomeados 
OEP 
OEI 

13 
3 

OSCIP 12 
SEPLAG 7 

CONSELHO 
ESPECIALISTA 

8 
7 

Total 50 
Tabela 1 – Relação de representantes na CA por grupo institucional 

Fonte: Dados da pesquisa  

Do total de 50 representantes nomeados nas Comissões de Avaliação, o questionário foi 
respondido por 31 indivíduos, assim distribuídos entre os grupos institucionais: 

 
Grupo Nº respondentes Representatividade 
OEP 
OEI 

9 
2 

69% 
67% 

OSCIP 7 58% 
SEPLAG 7 100% 

CONSELHO 
ESPECIALISTA 

4 
2 

50% 
29% 

Total/Média 31 62% 
Tabela 2 – Amostra e representatividade dos grupos institucionais 

Fonte: Dados da pesquisa 

De todos os grupos envolvidos na pesquisa, o dos especialistas em políticas públicas 
contou com o menor número de respondentes, o que pode ter influenciado de forma mais 
significativa os resultados apresentados. 
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As Informações para a avaliação dos Termos de Parceria (Grupo 01) são aquelas que 
compõem o subsídio necessário para a realização das atribuições da Comissão de Avaliação. 
Essas informações são produzidas pela entidade sem fins lucrativos responsável pela execução 
da política pública e validadas pelo Órgão Estatal Parceiro, antes de serem distribuídas aos 
demais membros da CA. Essas informações são obrigatoriamente recebidas por todos os 
membros das Comissões de Avaliação e apresentam os resultados alcançados pelo Termo de 
Parceria. Foram selecionados nos documentos supracitados os seguintes produtos de 
informação, conforme Quadro 3. 

 
Produtos de Informação Documento de origem 

Comparativo entre as metas previstas e realizadas / 
Comparativo entre os produtos previstos e 
realizados Relatório Gerencial de Resultados 
Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e 
Realizados no Período 
Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos 
Mensais Relatório Gerencial Financeiro 
Diário de Entradas e Saídas 

Quadro 3 - Produtos de Informação para a avaliação dos Termos de Parceria 
Fonte: Dados da pesquisa  

Foi solicitado aos respondentes que refletissem sobre as Informações para a avaliação 
dos Termos de Parceria (Grupo 01) e se as mesmas são suficientes para a avaliação da execução 
finalística e financeira da parceria. Para 88% dos membros das Comissões de Avaliação as 
informações são suficientes para a avaliação dos resultados das políticas públicas em questão, 
com os 12% restantes apontando para a insuficiência dessas informações para a plena 
consecução dos objetivos da CA. 

As informações de suporte à avaliação dos Termos de Parceria (Grupo 02) não fazem 
parte, diretamente, do fluxo informacional estabelecido para o processo de avaliação. Embora 
sejam informações importantes para subsidiar a avaliação dos resultados obtidos na execução 
das políticas públicas, não são necessariamente distribuídas a todos os responsáveis pela 
avaliação, apenas para aqueles envolvidos mais objetivamente na pactuação dos resultados. Os 
produtos de informação do Grupo 02 são os principais relacionados ao planejamento das 
atividades finalísticas e ao planejamento financeiro e servem para referenciar a execução do 
objeto do Termo de Parceria. Algumas dessas informações estão localizadas no Programa de 
Trabalho.Em adição ao Programa de Trabalho, também faz parte da documentação necessária 
à pactuação de Termo de Parceria/Termo Aditivo a Memória de Cálculo. Na Memória de 
Cálculo é apresentada analiticamente a previsão das despesas necessárias para as atividades do 
Termo de Parceria, bem como das receitas previstas para a sua execução.  

Além dos produtos apresentados, também fazem parte desse grupo produtos de 
informação sobre o próprio processo de avaliação, o “Cronograma e Quadro de Pesos” e o 
“Anexo III – Da sistemática de avaliação do Termo de Parceria”. Essas informações estão 
localizadas no próprio Termo de Parceria/Termo Aditivo e são meta-referenciais em relação à 
própria avaliação e seu processo. Foram selecionados, portanto, os seguintes produtos de 
informação (Quadro 4) para representar as informações de suporte à avaliação dos Termos de 
Parceria. 
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Produtos de Informação Documento de origem 

Atributos dos Indicadores / Atributos dos Produtos 
Termo de Parceria/Termo Aditivo 

Cronograma e Quadro de Pesos para Avaliação 

Anexo III - Da sistemática de avaliação do Termo 
de Parceria 

Memória de Cálculo 
Tabela 2 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos 
Mensais em Regime de Competência 

Quadro 4 – Produtos de Informação de suporte à avaliação dos Termos de Parceria 
Fonte: Dados da pesquisa 

As informações produzidas pela Comissão de Avaliação (Grupo 03) são aquelas 
produzidas em conjunto pelos membros da Comissão de Avaliação, em relatório próprio. Ao 
final de cada período avaliatório, a Comissão de Avaliação deve se reunir e produzir o Relatório 
da Comissão de Avaliação, uma análise feita por todos os envolvidos que objetiva demonstrar 
o alcance ou não do nível de desempenho acordado, os pontos problemáticos observados na 
execução e também apresentar recomendações, críticas e sugestões, para o período avaliatório 
seguinte e também para o aprimoramento do próprio instrumento de pactuação. No Quadro 5, 
abaixo, estão relacionados os produtos de informação selecionados nesse grupo. 

 
Produtos de Informação Documento de origem 

Avaliação dos indicadores e metas / Avaliação dos 
produtos 

Relatório da Comissão de Avaliação 
Pontuação Final 

Observações sobre as receitas e despesas incorridas 
no período 
Recomendações da Comissão de Avaliação 

Quadro 5 – Produtos de Informação produzidos pela Comissão de Avaliação 
Fonte: Dados da pesquisa 

A média geral das notas atribuídas aos produtos de informação do Grupo 03 
(Informações produzidas pela Comissão de Avaliação) foi maior do que a dos outros grupos de 
informações. O destaque dado a esse grupo pode demonstrar uma tendência para a valorização 
da Comisão de Avaliação, da importância do trabalho interinstitucional desenvolvido de 
discussão e validação das informações produzidas na execução das políticas públicas. O 
produto de informação “Recomendações da Comissão de Avaliação” se destacou como 
exemplo da importância atribuída ao processo de avaliação, para a maioria dos grupos 
institucionais. 

Para possibilitar a apresentação de uma percepção comum dos integrantes da Comissão 
de Avaliação sobre os produtos de informação em questão, foi considerada a média ponderada 
dos resultados obtidos por cada grupo institucional. Foi possível, a partir desses dados, 
classificar os produtos de informação selecionados de acordo com a percepção do grupo 
heterogêneo de instituições que formam as Comissões de Avaliação. A Tabela 3 apresenta as 
notas atribuídas pelos representantes de todos os grupos institucionais envolvidos a cada um 
dos 12 (doze) produtos de informação. Sobre a execução dos distintos papéis institucionais 
dentro da rede, a Tabela 4 foi elaborada com o intuito de ilustrar e sintetizar a diferença do valor 
atribuído pelos diferentes grupos institucionais envolvidos aos mesmos produtos de informação 
e auxiliar na elaboração das conclusões do trabalho.



2 
 

 

Posição  
Grupo de 

Informações 
Produto de Informação OEP OEI OSCIP SEPLAG CONSELHO ESPECIALISTA 

Média 
Ponderada 

1º Grupo 1 
Comparativo entre as metas previstas e realizadas / 

Comparativo entre os produtos previstos e realizados 
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

2º Grupo 2 Atributos dos Indicadores / Atributos dos Produtos 3.89 3.00 3.86 3.86 4.00 4.00 3.84 

3º Grupo 3 Recomendações da Comissão de Avaliação 3.78 4.00 3.43 4.00 4.00 4.00 3.81 

4º Grupo 3 Avaliação dos indicadores e metas / Avaliação dos produtos 3.67 3.50 3.57 3.71 4.00 4.00 3.71 

5º Grupo 3 
Observações sobre as receitas e despesas incorridas no 

período 
3.56 2.50 3.43 3.86 4.00 4.00 3.61 

6º Grupo 1 
Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados 

no Período 
3.56 2.50 3.71 3.71 3.50 3.50 3.55 

7º Grupo 1 Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais 3.44 2.50 3.86 3.43 3.50 4.00 3.52 

9º Grupo 3 Pontuação Final 2.56 3.50 3.86 3.71 3.75 4.00 3.42 

8º Grupo 2 
Tabela 2 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais 

em Regime de Competência 
3.56 3.00 3.43 3.00 4.00 3.50 3.42 

10º Grupo 1 Diário de Entradas e Saídas 2.56 4.00 3.67 3.86 3.00 4.00 3.34 

11º Grupo 2 Cronograma e Quadro de Pesos para Avaliação 2.78 2.50 3.29 3.14 4.00 4.00 3.19 

12º Grupo 2 
Anexo III - Da sistemática de avaliação do Termo de 

Parceria 
2.56 3.00 3.14 3.14 4.00 4.00 3.13 

Tabela 3 – Média das notas atribuídas por cada grupo institucional aos produtos de informação em relação à sua importância para a avaliação das políticas públicas 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 4 Comparativo da classificação obtida pelos produtos de informação a partir da percepção de cada grupo institucional 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Grupo de 

Informações
Produto de Informação OEP OEI OSCIP SEPLAG CONSELHO ESPECIALISTA

Comparativo entre as metas previstas e 

realizadas / Comparativo entre os produtos 

previstos e realizados

1º 1º 1º 1º 1º 1º

Comparativo entre Receitas e Gastos 

Previstos e Realizados no Período 
5º 9º 5º 7º 10º 12º

Demonstrativo Analítico das Receitas e 

Gastos Mensais 
8º 11º 4º 9º 11º 9º

Diário de Entradas e Saídas 10º 3º 6º 4º 12º 10º

Atributos dos Indicadores / Atributos dos 

Produtos
2º 6º 3º 3º 3º 3º

Tabela 2 - Previsão Analítica de Receitas e 

Gastos Mensais em Regime de Competência
6º 7º 9º 12º 8º 11º

Cronograma e Quadro de Pesos para 

Avaliação 
9º 12º 11º 10º 6º 6º

Anexo III - Da sistemática de avaliação do 

Termo de Parceria
11º 8º 12º 11º 7º 7º

Recomendações da Comissão de Avaliação 3º 2º 8º 2º 2º 2º

Avaliação dos indicadores e metas / 

Avaliação dos produtos
4º 4º 7º 8º 5º 5º

Observações sobre as receitas e despesas 

incorridas no período
7º 10º 10º 5º 4º 4º

Pontuação Final 12º 5º 2º 6º 9º 8º

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3



 

 
 

6 CONCLUSÕES 

A partir das respostas obtidas sobre a forma de recebimento das informações para 
a avaliação das políticas públicas tratadas aqui, em quase todos os grupos institucionais 
predominou a resposta “relatório encaminhado em meio físico e digital”. A exceção foi o 
grupo dos especialistas nomeados, que informaram receber as informações apenas em 
meio físico, que é o suporte formalmente estabelecido na legislação para o 
encaminhamento dos relatórios em questão.  

O formato dos arquivos digitais compartilhados se mostrou baseado, 
predominantemente, em padrões proprietários. Ainda que não tenha sido detectado o uso 
de arquivos em formato aberto, o fato dos resultados apontarem para a “virtualização” da 
maior parte da troca de arquivos (e não apenas o encaminhamento em meio físico) 
constitui-se como uma oportunidade para a estruturação de suportes digitais colaborativos 
que possibilitem o compartilhamento, em tempo real, das informações entre as 
instituições que compõem essa rede interorganizacional.  

O estabelecimento de um padrão de compartilhamento das informações em meio 
digital, por parte das instituições envolvidas, pode indicar uma oportunidade de melhoria 
no fluxo das informações entre os representantes responsáveis pela avaliação dos Termos 
de Parceria, propiciando a livre circulação das mesmas. Conforme verificado na pesquisa, 
o compartilhamento de arquivos digitais já acontece, ainda que não de forma 
institucionalizada, no fluxo de encaminhamento das informações para os membros das 
Comissões de Avaliação. A utilização de suportes tecnológicos deve ser entendida como 
elemento de simplificação e apoio na mensuração do desempenho, através da coleta 
sistemática de dados. A partir da organização das informações já existentes, é possível 
operacionalizar um sistema que se preste tanto às instituições envolvidas quanto à 
sociedade, estruturando um suporte de convergência dos produtos de informação e dados 
dispersos nas organizações envolvidas nos processos de acompanhamento e avaliação dos 
Termos de Parceria. 

Sobre os produtos, deve ser dado destaque ao “Comparativo entre as metas 
previstas e realizadas/Comparativo entre os produtos previstos e realizados”, que foi 
considerado o mais relevante para todos os grupos institucionais pesquisados. Isso se deve 
ao fato do mesmo ser imprescindível para a avaliação, já que apresenta tanto o previsto 
quanto o realizado em relação ao objetivo principal das parcerias, que é atingir os 
resultados esperados nos indicadores e entregar os produtos pactuados no prazo. Funciona 
como se fosse um resumo daquilo que foi executado em um dado período avaliatório. 

Se considerarmos a participação das demais instituições (excetuando-se os 
parceiros, diretamente envolvidos na execução) como restrita ao ciclo de avaliação do 
Termo de Parceria, pode-se dizer que as respostas apresentadas quanto ao uso dos 
produtos de informação confirmaram um relativo alinhamento dessas instituições. Porém, 
quando analisadas as tabelas de relevância atribuída aos produtos pelos grupos 
institucionais é possível perceber que, conforme esperado e de acordo com o referencial 
teórico apresentado, o valor atribuído às informações representa e materializa as relações 
existentes dentro da rede.  

As variações percebidas na comparação dos grupos institucionais devem ser 
analisada com cuidado, pois, ao mesmo tempo que indicam formas de tratamento 
diferente das informações comuns da rede, também podem ocorrer em virtude das 
diferenças existentes entre os indivíduos, independente do grupo institucional ao qual eles 
estão vinculados. Isso quer dizer que as diferenças individuais, embora existam entre os 
pesquisados, devem ser minimizadas na interpretação dos resultados, que tratam de uma 
visão geral sobre o grupo de envolvidos. 
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A partir dos resultados obtidos na pesquisa e considerando especificamente esse 
grupo de indivíduos, é possível concluir que a relevância atribuída pelos respondentes aos 
produtos de informação reflete e ilustra a dinâmica da relação entre as instituições 
envolvidas, sendo algumas vezes alinhada aos papéis institucionais definidos para cada 
um dos grupos pesquisados e, em outros momentos, evidenciando disfunções e 
sobreposições na atuação. A efetivação das potencialidades dos arranjos em rede pode ser 
entendida para além da fiscalização do cumprimento do que foi acordado. É a própria 
manutenção da estrutura colaborativa e da flexibilidade de atuação desse arranjo em rede, 
bem como a manutenção de canais apropriados de comunicação entre os envolvidos, que 
constituem o papel da Administração Pública na maximização do sucesso dessas 
estruturas interorganizacionais. 

O aprendizado constante deve ser considerado como uma das principais 
características a ser reforçada entre os participantes da rede, com a utilização das 
informações produzidas e compartilhadas pelos parceiros como insumo estratégico para 
o aprimoramento das políticas públicas e da estrutura de governança. A efetividade das 
trocas informacionais nessa arena interorganizacional deve ser a tônica das relações de 
cooperação e consenso estabelecidas na orquestração das atividades em rede, visando 
respaldar a tomada de decisão e produção de conhecimento de cada instituição, dentro do 
seu papel desenhado no arranjo. 
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