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Resumo 

Estado competitivo é aquele que tem infraestrutura adequada e ambiente de negócios favorável, 

desenvolvimento econômico, saúde, educação e segurança pública que propiciem qualidade de vida a 

seus cidadãos. O programa Goiás Mais Competitivo e Inovador - GMCI, estruturado com base nesse 

conceito de competitividade, adota a priorização de desafios e a focalização em municípios prioritários.  

Nesse contexto, a Aliança Municipal pela Competitividade é a criação de uma governança estratégica 

entre Estado e Município para convergência de esforços, por meio de planejamento e atuação integrados. 

O presente artigo relata a criação do Programa GMCI, sua relação com a Aliança, e de que forma está 

sendo implementada pelo Estado. Posteriormente, o artigo traz o conceito e escopo da Aliança, as 

premissas e resultados esperados, os critérios de segmentação dos Municípios e o diagnóstico de gestão 

municipal. Em seguida, o artigo explica o modelo de gestão e governança previsto para auxiliar na 

implementação da Aliança, descreve os incentivos que estão previstos aos municípios, e por último, 

relata os resultados obtidos até o momento e os próximos passos. 
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1 Introdução 

Desde 2015, o Governo do Estado de Goiás vem avançando na implantação de uma 

estratégia imediata para o período de 2016 a 2018, denominada Goiás Mais Competitivo e 

Inovador – GMCI. Esta estratégia identificou, por meio de interações com órgãos setoriais e 

com base no Diagnóstico Situacional do Estado, os principais desafios e oportunidades para o 

avanço da competitividade do Estado neste horizonte temporal. 

Apesar dos avanços recentes, a execução de diversos programas e projetos evidenciou 

o fato de que a geração de resultados efetivos não depende exclusivamente de iniciativas e 

esforços do poder público estadual. 

Notadamente nas áreas da educação e saúde, mas também no âmbito da segurança e da 

habitação, o alcance de resultados depende da complementaridade e da sinergia das 

intervenções dos poderes públicos municipais e estadual. 

Portanto, a Aliança Municipal pela Competitividade é um desdobramento do programa 

Goiás Mais Competitivo e Inovador, com objetivo de promover a convergência de 

esforços entre o estado de Goiás e os municípios goianos, por meio de um planejamento e 

atuação integrados, no intuito de melhorar indicadores sociais que impactam positivamente na 

qualidade de vida do cidadão. Ela busca definir uma estratégia comum para orientar 

o gerenciamento do presente e a construção do futuro a partir do estabelecimento de metas 

alcançáveis. 

Neste sentido, um conjunto de ações entre Estado e Município foram estruturadas, de 

modo a produzir entregas efetivas e promover resultados finalísticos impactantes.  

Para garantir que essas ações de fato sejam implementadas, está previsto um Modelo de 

Governança, envolvendo os principais atores da Aliança, que contempla mecanismos de 

liderança, estratégia e controle para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com 

vistas à assegurar que os resultados sejam alcançados.   

Inicialmente, o presente artigo relata a criação do Programa GMCI, sua relação com a 

Aliança e de que forma a mesma está sendo implementada pelo Estado. Posteriormente, o artigo 

traz o conceito e escopo da Aliança, as premissas e resultados esperados, os critérios de 

segmentação dos Municípios e o diagnóstico de gestão municipal. Em seguida, o artigo explica 

o modelo de gestão e governança previsto para auxiliar na implementação da Aliança, e por 

último, descreve os incentivos que estão previstos aos municípios. 

2 Objetivo e metodologia 

Este trabalho tem por finalidade contextualizar os leitores acerca do projeto Aliança 

Municipal pela Competitividade, desenvolvido pelo Estado de Goiás, em fase inicial de 

implementação. O artigo irá relatar de que forma essa Aliança vem sendo construída em Estado 

e Município, e quais os mecanismos de gestão e governança que estão sendo adotados.   

A metodologia utilizada neste trabalho foi a qualitativa, com o objetivo de descrever as 

características da Aliança. 

3 O Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador 
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Em meados de 2015, o governo estadual traçou como estratégia, transformar o Estado 

de Goiás em um dos mais competitivos do país até o ano de 2018, alcançando as primeiras 

posições nos rankings que atualmente mensuram a competitividade dos Estados brasileiros, 

divulgados pelas consultorias Macroplan e Centro de Liderança Pública - CLP. 

Para tanto, foi criado o Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador – GMCI que tem 

como orientação básica, nortear o desenvolvimento da competitividade e melhoria da gestão 

pública no Estado de Goiás. O programa abrange todas as áreas de atuação governamental e 

tem por foco a melhoria de indicadores sociais que impactam na qualidade de vida do cidadão. 

O conceito de “Estado competitivo" adotado foi além do usualmente entendido no 

âmbito econômico, como por exemplo, ter um ambiente de negócios favorável a investidores e 

promover o desenvolvimento econômico, compreendendo também, aquele que tem 

infraestrutura adequada, saúde, educação e segurança pública que propiciem qualidade de vida 

a seus cidadãos. 

O Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador – GMCI foi estruturado com base nesse 

conceito de competitividade, sendo composto por três eixos onde foram priorizados aspectos 

importantes para a competitividade em que Goiás ainda precisa avançar quando comparado aos 

demais estados do Brasil. A análise foi feita a partir de indicadores objetivos e 

mensuráreis, provenientes de fontes oficiais, e da percepção de gestores da alta administração 

estadual. O resultado do levantamento foi consolidado nos documentos Diagnóstico Situacional 

de Goiás e Relatório de Entrevistas com Executivos do Governo. 

Para o Diagnóstico Situacional foram analisados mais de 170 indicadores, considerando 

série histórica de 10 anos, tomando como referência a posição de Goiás em relação às outras 

26 unidades da federação, à região Centro-Oeste e ao Brasil. Já o Relatório de Entrevistas trouxe 

a percepção do Governador e de 23 gestores públicos que ocupam cargos de direção em órgãos 

da administração estadual sobre os desafios para a competitividade de Goiás. 

Inicialmente foram priorizados 15 desafios, sendo que em janeiro de 2017 foi realizada 

atualização da carteira, passando para 11 desafios. Para cada desafio foram definidas as metas 

a serem alcançadas nos anos de 2016, 2017 e 2018. A calibragem de cada meta foi feita 

considerando a posição que o Estado desejava alcançar, o nível de esforço a ser empreendido e 

o desempenho realizado pelos demais estados em cada indicador. 

 

 
Figura 1 – Desafios priorizados no GMCI 

O programa adota a focalização, na seleção e definição do escopo de cada projeto, 

construído juntamente com os órgãos finalísticos responsáveis, e na definição de municípios 
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prioritários. Os projetos selecionados integram a carteira de projetos prioritários do Estado e 

visam melhorar o desempenho dos indicadores definidos como estratégicos para o governo. 

No entanto, garantir que as estratégias serão implementadas é um grande desafio e 

envolve diferentes atores da administração estadual. Assim sendo, faz-se necessário um modelo 

de governança que garanta o alinhamento estratégico entre os dirigentes e demais atores 

envolvidos, estabelecendo um ritmo de reuniões para cooperação entre eles, visando superar os 

gargalos identificados no cotidiano da gestão dos projetos.  

Pode-se entender por governança o conjunto de práticas que tem por finalidade melhorar 

o processo de tomada de decisões e garantir alinhamento destas decisões aos esforços 

operacionais das instituições. 

As instâncias de governança são responsáveis por definir ou avaliar a estratégia e as 

políticas, bem como monitorar a conformidade e o desempenho destas, devendo agir nos casos 

em que atrasos e entraves forem identificados.  

 

 
Figura 2 – Reuniões de Governança do GMCI 

O modelo de governança da carteira de programa e projetos do GMCI é composta por 

4 níveis, iniciando pelo alinhamento entre o governador e os secretários até o dia a dia das 

equipes de projetos nos órgãos implementando os direcionamentos.  

O modelo é pautado na responsabilização, envolvimento e accountability, desde os 

níveis operacionais até o Chefe do Executivo. São realizadas reuniões periódicas com atores de 

todos os níveis envolvidos, onde são trazidas para a pauta, informações sobre indicadores, 

entraves, encaminhamentos de projetos, buscando auxiliar a tomada de decisões. O modelo 

busca promover um governo baseado em evidências na medida em que auxilia a tomada de 

decisões com base em informações confiáveis. 

3.1 A Central de Resultados 

A Central de Resultados é uma unidade funcional da Secretaria de Gestão e 

Planejamento – SEGPLAN, responsável pelo desdobramento da atuação governamental em 

indicadores, ações e projetos, tendo como foco as entregas ao cidadão. Tem por objetivo 

coordenar o gerenciamento intensivo de projetos prioritários de governo, com vistas a ampliar 

a efetividade da ação do governamental e melhorar o desempenho do Estado em indicadores 

selecionados como estratégicos. 
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A operacionalização da Central de Resultados é realizada por um time denominado de 

Executivos Públicos, servidores públicos efetivos das carreiras de gestão do Estado, os quais 

foram selecionados e qualificados para atuar de forma proativa na concepção e implementação 

de soluções inovadoras e transformadoras em parceria aos órgãos setoriais e traduzidas na 

elaboração e execução de programas e projetos. 

Assim, os Executivos Públicos atuam no gerenciamento dos projetos prioritários do 

governo, ao passo que também operacionalizam o modelo de governança de modo a garantir, 

para a alta administração, uma visão sistêmica da atuação governamental e um suporte confiável 

para a tomada de decisão.  

Neste contexto, a Central de Resultados faz parte de uma nova concepção de arranjo 

institucional, pautada pela parceria entre a SEGPLAN e demais órgãos da administração, 

atuando de forma integrada, sistematizada e orientada para resultados, para prover maior 

efetividade aos serviços prestados ao cidadão. 

A adoção de um modelo de gestão para resultados se justifica como alternativa para 

enfrentamento dos tantos desafios da gestão, tais como a pulverização de esforços, baixo 

rendimento, excesso de entraves e gargalos, inúmeros atrasos e cancelamentos de ações, 

informações gerenciais pouco confiáveis e intempestivas, crescente pressão das urgências, e 

necessidade de aumento da capacidade de realização de investimentos. 

O gerenciamento orientado para resultados induz a organização para as transformações 

ou entregas de bens ou serviços de interesse dos públicos-alvo, e visa proporcionar maior 

seletividade e integração das ações, concentração de esforços, clareza, transparência e 

visibilidade de resultados. A estratégia e a gestão de programas e projetos orientados para 

resultados traça o caminho de “Onde Estamos?” [Presente] para “Onde Queremos 

Chegar?”[Futuro], e estabelece o “Como vamos chegar lá?” [Planejamento]. 

Para tanto, no âmbito do Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador – GMCI, a 

Central de Resultados atua em parceria com os diferentes órgãos e entidades da administração 

pública, de forma integrada e coesa, apoiando a elaboração, e implementação dos projetos e o 

monitoramento de resultados dos mesmos, a fim de tornar viável o atingimento das metas 

estabelecidas para cada desafio componente do programa. 

4 A Aliança Municipal pela Competitividade 

4.1 Conceito e escopo 

Como dito anteriormente, o Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador – GMCI 

adotou a focalização tanto na escolha dos desafios a serem priorizados, quanto na identificação 

de quais municípios são mais representativos para a competitividade do estado. Sendo assim, 

foi identificada a necessidade de estruturar uma estratégia para estreitar e potencializar a 

atuação conjunta entre Estado e Município.  

 A Aliança Municipal pela Competitividade é a convergência de esforços entre Estado 

e Município por meio de um planejamento e atuação integrados, no intuito de melhorar 

indicadores sociais que impactam na competitividade e na qualidade de vida do cidadão. 

Tem como objetivo elevar a eficiência e a efetividade das políticas públicas adotadas no 

estado de goiás, visando acelerar a evolução do desempenho do Estado em áreas caracterizadas 

pela complementariedade de esforços entre Estado e Municípios, com foco em Educação, 

Saúde, Segurança e Habitação. 
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Figura 3 – Escopo da Aliança Municipal pela Competitividade 

Dos 11 (onze) desafios que compõem a atual carteira do GMCI, 06 (seis) foram 

selecionados para serem trabalhados no âmbito da Aliança Municipal pela Competitividade. Na 

área de segurança pública, está o desafio de diminuir a incidência de crimes contra a vida. Na 

área de saúde, estão os desafios de reduzir a mortalidade infantil e ampliar o acesso a atenção 

básica de qualidade. Na área de educação, estão os desafios de promover o acesso à educação 

infantil e elevar a qualidade do aprendizado dos alunos da rede pública. Por último, na área de 

habitação, está o desafio de reduzir o déficit habitacional. 

A seleção dos desafios a serem tratados no âmbito da Aliança, contempla temas de 

responsabilidade conjunta e especificas de Estados e Municípios. Ou seja, o critério adotado foi 

a criticidade do tema para os entes, e não a competência legal atribuída a cada um. A questão 

da redução da taxa de homicídio, por exemplo, está relacionada à segurança pública, que é 

atribuição do Estado. Ao passo que o aumento da taxa de frequência em creches e pré-escolas, 

faz parte do tema da educação infantil, que é de competência do Município. 

4.2 Premissas e resultados esperados 

Considerando que Estado e Municípios são independentes entre si, a Aliança Municipal 

pela Competitividade tem como premissas: 

a) Autonomia dos Municípios para participar; 

b) Engajamento das principais lideranças municipais na implantação; 

c) Objetivos e resultados claramente definidos e acordados; 

d) Ambiente de colaboração e responsabilidade compartilhada para superação de 

desafios; 

e) Compartilhamento sistemático de conhecimentos e informações entre Estado e 

Municípios; 

f) Monitoramento e avaliação dos resultados das ações definidas. 

Além disso, espera-se que a implementação da Aliança Municipal pela Competitividade 

traga resultados, tais como: 

a) Alinhamento e atuação integrada entre as iniciativas estaduais e municipais para 

superação dos desafios selecionados; 
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b) Qualificação na aplicação e no gerenciamento dos recursos financeiros, estruturais e 

humanos em torno dos desafios prioritários; 

c) Colaboração e responsabilidade compartilhada na solução dos problemas; 

d) Disseminação de boas práticas e capacitação das equipes municipais para alcancem 

novos patamares de desempenho na execução de suas políticas; 

e) Melhoria dos indicadores sociais e econômicos; 

f) Mecanismos de incentivo da participação da sociedade; 

g) Fomento a uma gestão para resultados, através criação de uma unidade de entregas 

no Município, replicando o modelo da Central de Resultados. 

4.3 Segmentação dos municípios 

Goiás possui 246 municípios e todos serão contemplados na Aliança. No entanto, 

visando otimizar os esforços de monitoramento e gestão, os Municípios goianos foram 

segmentados em 03 (três) grupos, os quais estarão submetidos a abordagens distintas. 

O primeiro é o grupo prioritário. Ele é composto pelos Municípios com maior 

representatividade e potencial de impacto sobre os indicadores finalísticos selecionados. Para a 

composição do grupo, adicionalmente, foi adotado o critério de representatividade regional, isto 

é, inclusão dos maiores Municípios (em termos populacionais) de cada uma das 10 regiões 

administrativas do Estado. São 24 os Municípios integrantes do grupo prioritário. 

No conjunto, os Municípios do grupo prioritário representam: 

a) 66% da população do Estado de Goiás (dados de 2016) 

b) 77% dos homicídios registrados no Estado (dados de 2014) 

c) 67% dos óbitos infantis registrados no Estado (dados de 2014) 

d) 62% dos alunos matriculados na educação básica (dados da rede pública total do ano 

de 2015) 

e) 67% da população de 0 a 5 anos (faixa etária pertinente à educação infantil; dados de 

2016) 

f) 71% do déficit habitacional absoluto observado no Estado (dados de 2010) 

Para o grupo de Municípios prioritários foi adotada a seguinte abordagem:  

a) Formalização da adesão à Aliança Municipal pela Competitividade mediante 

assinatura do Protocolo Geral de Intenções; 

b) Elaboração do Diagnóstico da Gestão Municipal – DGM, individualizado para cada 

Município; 

c) Pactuação do Caderno de Entregas e Resultados de cada Município, contendo os 

resultados individuais a serem alcançados, em torno de todos os 06 (seis) desafios 

pertinentes à Aliança Municipal; 

d) Formação do Comitê Municipal de cada Município, composto por representantes das 

equipes municipais das áreas de educação, saúde, segurança e habitação; 

e) Participação da equipe de Executivos Públicos da Central de Resultados e das equipes 

setoriais do Governo Estadual na formulação dos Planos de Ação, com foco em 

soluções “sob medida” para as especificidades encontradas em cada Município; 

f) Reuniões de monitoramento e avaliação em cada Município, com a participação da 

Central de Resultados; 

g) Aporte de recursos financeiros e estruturais por parte do Estado, atrelados aos critérios 

do GMCI e voltados exclusivamente ao alcance dos resultados pactuados; 

h) Capacitação das equipes municipais; 

i) Disseminação de boas práticas. 
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O segundo grupo de Municípios, é o denominado grupo focal. Ele representa os 

Municípios mais defasados em relação ao desempenho geral do Estado de Goiás em cada um 

dos 06 (seis) desafios selecionados. São 56 os Municípios integrantes do grupo focal. 

Quando considerados em conjunto, estes Municípios correspondem as: 

a) Maiores taxas de homicídios no Estado (dados de 2014) 

b) Maiores taxas de mortalidade infantil (dados de 2014) 

c) Piores taxas de cobertura e efetividade no atendimento básico à saúde (dados de 2014) 

d) Piores déficits de cobertura na educação infantil (dados de 2016) 

e) Piores avaliações no IDEB (dados de 2016) 

f) Maiores Déficits Habitacionais (dados de 2010) 

Para o grupo de Municípios focais será adotada a seguinte abordagem: 

a) Formalização da adesão à Aliança Municipal pela Competitividade mediante 

assinatura do Protocolo Geral de Intenções; 

b) Elaboração do Diagnostico da Gestão Municipal – DGM, individualizado para cada 

Município; 

c) Apoio da Central de Resultados na definição das estratégias a serem adotadas e dos 

resultados a serem alcançados nos desafios selecionados, quando for o caso;  

d) Formulação, mediante articulação entre as setoriais estaduais e as equipes da 

Prefeitura Municipal, de Planos de Ação específicos para os desafios selecionados no 

Município, com assessoria da Central de Resultados, quando necessário; 

e) Reuniões de monitoramento e avaliação entre as equipes das setoriais e das 

Prefeituras Municipais, com assessoria da Central de Resultados, quando necessário; 

f) Disseminação de boas práticas. 

Conforme mostrado na figura a seguir, quando considerados em conjunto, esses dois 

grupos de Municípios, prioritários e focais, representam grande parte da população do Estado 

e dos indicadores selecionados. 

 

 
Figura 4 – Representatividade dos grupos municípios prioritários e focais 

O terceiro grupo é composto pelos demais Municípios goianos, totalizando 166 

municípios. Para este grupo será adotada a seguinte abordagem: 

a) Formalização da adesão à Aliança Municipal pela Competitividade mediante 

assinatura do Protocolo Geral de Intenções; 
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b) Elaboração do Diagnostico da Gestão Municipal – DGM, individualizado para cada 

município; 

c) Disseminação de boas práticas. 

4.4 O Diagnóstico da Gestão Municipal – DGM 

Há um volume significativo de dados sobre a realidade dos Municípios, e em muitos 

casos, os gestores municipais não têm conhecimento da situação de seu Município nos 

principais indicadores socioeconômicos.  

Sendo assim, como forma de levar conhecimento e mudar a percepção dos gestores 

municipais, em outubro de 2016 a Central de Resultados elaborou o Diagnóstico da Gestão 

Municipal – DGM, para todos os 246 municípios goianos. Foi feita uma seleção dos dados a 

serem analisados, alguns deles constantes no GMCI, bem como um tratamento como forma de 

transformá-lo em informação útil para orientar a gestão municipal na implementação e 

acompanhamento das políticas públicas. 

O DGM tem por objetivos: 

a) Identificar o cenário da gestão municipal através de indicadores; 

b) Mapear os principais desafios e oportunidades para o avanço da competitividade; 

c) Servir como base para a elaboração da estratégia. 

Foram utilizados 40 (quarenta) indicadores, divididos em 07 (sete) temas: informações 

gerais, desenvolvimento econômico, infraestrutura, educação, saúde, segurança.  

A análise dos indicadores foi feita comparando a posição do Município em relação aos 

demais, em relação ao Estado de Goiás e em relação ao Brasil. 

Os indicadores do DGM que se relacionam com os desafios abordados pela Aliança 

Municipal pela Competitividade, foram utilizados no processo de sensibilização dos 

Municípios, especialmente na definição dos resultados a serem alcançados e na elaboração dos 

Planos de Ação. O diagnóstico deverá ser atualizado periodicamente, considerando a 

disponibilidade de dados de cada indicador, para servir como referência acerca do alcance dos 

resultados e repactuação. 

 

 
Figura 5 – Indicadores do DGM utilizados na pactuação da Aliança Municipal 
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5 Gestão e Governança entre Estado e Município 

Para um melhor gerenciamento das atividades desenvolvidas, tanto pelo Estado quanto 

pelo Município, e para garantir que os resultados sejam alcançados no âmbito da Aliança, foi 

concebido um Modelo de Gestão e Governança com os seguintes objetivos: 

a) Promover a coordenação, a convergência e a otimização dos esforços entre diferentes 

atores autônomos (Estado e Municípios) envolvidos em desafios e políticas públicas 

de interesse comum; 

b) Engajar os principais municípios goianos para construir uma força política que 

alavanque a competitividade do Estado de Goiás, integrando-os de forma colaborativa 

e permanente; 

c) Monitorar e avaliar se os resultados almejados estão sendo alcançados, ou seja, se as 

iniciativas estratégicas da Aliança Municipal pela Competitividade estão sendo 

implementadas e se os desafios estão sendo superados; 

d) Apoiar na superação dos desafios, sempre que gargalos sistêmicos forem 

identificados. 

 

 
Figura 6 – Atores e instâncias de governança da Aliança Municipal pela Competitividade 

Dos atores envolvidos, destacam-se os papéis do Comitê Municipal e da Central de 

Resultados. Eles são o principal elo de entre o Estado e o Município, desempenhando portanto, 

um papel fundamental na implementação da governança da Aliança. 

5.1 O papel do Comitê Municipal 

Importante instância de governança da Aliança, o esperado é que o Comitê Municipal 

faça, no Município, o papel que a Central de Resultados faz no Estado no âmbito do GMCI, ou 

seja, auxilie a alta administração a transformar o que é estratégico para o governo, em resultados 
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para seus cidadãos. Além disso, ele é a principal instância local de articulação entre o Estado e 

o Município no âmbito da Aliança Municipal pela Competitividade. 

 

 
Figura 7 – Comitê Municipal 

A obrigatoriedade de criação deste Comitê, é exigida somente para o grupo prioritário, 

conforme consta no Protocolo Geral de Intenções. No entanto, pela importância do seu papel 

na gestão da agenda prioritária do Município, sua criação é recomendada para todos.  

Ao instituir o Comitê Municipal, deverá ser designado, formalmente, um Coordenador 

Municipal. Além deste, o Comitê deverá ter um representante para cada assunto a ser tratado 

no Município, no âmbito da Aliança. 

O coordenador será o principal interlocutor local e o responsável por planejar, gerenciar 

e executar as estratégias e atividades de seu Município, bem como: 

a) Promover a articulação entre representantes dos órgãos e entidades governamentais 

locais, relacionados aos desafios mobilizadores definidas no Protocolo Geral de 

Intenções; 

b) Participar das negociações para a construção do Plano de Ação; 

c) Discutir e propor soluções para o alcance dos resultados pactuados, dando suporte na 

resolução dos gargalos e entraves; 

d) Realizar o monitoramento do cumprimento dos Planos de Ação. 

5.2 O papel da Central de Resultados no âmbito da Aliança 

Como exposto, a Central de Resultados é a responsável por implementar a governança 

do âmbito do GMCI. Sendo a Aliança um desdobramento do GMCI, contemplando 06 dos 11 

desafios prioritários, ela desempenha o papel de ser uma instância permanente de ligação entre 

os entes, e de apoio aos Municípios. Suas principais atribuições são: 

a) Elaborar e manter atualizado o Diagnóstico de Gestão dos Municípios; 

b) Coordenar e operar os processos de monitoramento, comunicação, mobilização e 

engajamento; 
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c) Participar, em conjunto com as equipes setoriais estaduais e municipais, da construção 

e negociação dos Planos de Ação Municipais;  

d) Capacitar e apoiar a implantação dos Comitês Municipais nos municípios prioritários; 

e) Organizar e participar das reuniões dos ciclos de monitoramento e avaliação dos 

resultados dos desafios integrantes da Aliança; 

f) Auxiliar o Município na resolução dos gargalos e entraves, especialmente quando 

relacionados à administração estadual; 

g) Estruturar o conjunto de incentivos previstos na Aliança; 

h) Reportar o andamento da Aliança nas reuniões de governança do GMCI; 

i) Apoiar o Município na concepção e implementação de um Modelo de Governança 

Municipal; 

j) Estruturar, atualizar e disponibilizar banco de boas práticas. 

5.3 Adesão e instrumentos utilizados na Aliança 

Como exposto, a participação dos municípios na Aliança Municipal pela 

Competitividade é facultativa, porém, uma vez que manifeste interesse, foram criados 

instrumentos que visam formalizar a adesão do Município e auxiliar na gestão da sua 

participação na Aliança. São 03 (três) instrumentos: Protocolo Geral de Intenções, Termo de 

Compromisso e Plano de Ação. O Protocolo e o Plano de Ação são obrigatórios, ao passo que 

o Termo de Compromisso é facultativo. A união desses instrumentos forma o Caderno de 

Entregas e Resultados de cada município.   

O Protocolo Geral de Intenções representa a adesão formal do Município à Aliança, e 

estabelece as condições gerais de cooperação entre Estado e Municípios no âmbito da Aliança, 

considerando a segmentação dos grupos. Além disso, o Protocolo: 

a) Define as atribuições gerais do Estado e do Município; 

b) Elenca o escopo dos desafios que serão tratados; 

c) Vincula os Planos de Ação e o Termo de Compromisso, quando existente; 

d) Aborda as questões relacionadas a gestão e governança da Aliança, em especial a 

formação do Comitê Municipal, quando for o caso; 

e) Define os ciclos de monitoramento e avaliação dos resultados; 

f) Menciona a vigência até 2108, podendo ser renovado a cada dois anos. 

O Protocolo deve ser assinado pelo Governador e pelo Prefeito. Para o grupo dos 24 

municípios prioritários foi adotada a estratégia de assinatura conjunta, em uma reunião 

especifica, com a presença do Governador e dos 24 Prefeitos. 

Considerando a segmentação dos Municípios, existem dois modelos de Protocolo: um 

para o grupo de Municípios prioritários, e outro para os focais e demais.  

Para o grupo prioritário, o Protocolo define as seguintes obrigações para os Municípios: 

a) Instituir o Comitê Municipal e designar seus componentes; 

b) Firmar o Termo de Compromisso, quando existente, e estruturar Planos de Ação junto 

as equipes setoriais para a composição do Caderno de Encargos do Município; 

c) Promover a disseminação interna dos Planos de Ação, bem como o comprometimento 

do seu corpo funcional para o alcance dos resultados pactuados; 

d) Otimizar os recursos financeiros, humanos e estruturais disponíveis para o alcance 

dos resultados, adequando os Planos de Ação à realidade e às necessidades 

particulares de seu Município; 

e) Identificar e contribuir para a solução dos gargalos e entraves à execução das ações e 

projetos em tempo hábil, na sua alçada de decisão; 
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f) Participar das reuniões dos ciclos de monitoramento e avaliação, fornecendo as 

informações necessárias. 

Para o mesmo grupo, em relação às obrigações do Estado, o Protocolo menciona as 

seguintes: 

a) Prestar orientação técnica nos processos de negociação, acompanhamento e avaliação 

dos Planos de Ação; 

b) Oferecer capacitação para equipes municipais envolvidas; 

c) Apoiar na execução e avaliação dos Planos de Ação; 

d) Apoiar a implantação dos Comitês Municipais;  

e) Estruturar o conjunto de incentivos no âmbito da Aliança; 

f) Dar suporte à implementação das estratégias pactuadas junto aos Municípios 

prioritários; 

g) Estruturar, atualizar e disponibilizar banco de boas práticas mapeadas durante a 

execução da Aliança; 

h) Apoiar os Municípios na ampliação dos recursos disponíveis para execução das 

iniciativas pactuadas promovendo as ações necessárias para elaboração de projetos 

voltados para captação de recursos; 

i) Coordenar e operar os processos de comunicação, mobilização e engajamento. 

O segundo instrumento, Termo de Compromisso, tem a finalidade de detalhar aspectos 

específicos de cada desafio, relevantes para o alcance dos resultados, não contempladas no 

Protocolo Geral de Intenções. O Termo é opcional e não foi definido um modelo único. Cada 

setorial do estado, quando necessário, elabora o Termo de Compromisso que melhor se adequa 

às suas necessidades. 

O terceiro e último instrumento é o Plano de Ação. Ele é obrigatório para o grupo 

prioritário e cada setorial adota o modelo que achar pertinente. Porém, ele deve conter, no 

mínimo, para cada desafio: 

a) As estratégias que foram adotadas pelo Município; 

b) As atividades a serem cumpridas pelas partes, com a indicação de prazos e 

responsáveis pela execução; 

c) Os resultados, devidamente mensuráveis, a serem alcançados. 

5.4 Monitoramento e avaliação dos resultados 

Para que o Estado possa acompanhar o andamento das atividades nos Municípios, e 

apoiá-los na resolução dos problemas que podem surgir durante a execução, foram definidos 

ciclos quadrimestrais e anuais de monitoramento.  

Em que pese a pactuação dos resultados seja para um período de dois anos, podendo ser 

prorrogada, é necessário a definição de momentos intermediários de verificação, inclusive para 

correção de rumos, quando pertinente. 

O foco do monitoramento e da avaliação está na execução dos Planos de Ação, 

especialmente quanto aos prazos e entregas, nos entraves e gargalos que impedem o alcance 

dos resultados, e na mensuração dos indicadores relacionados a cada um dos desafios. 
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Figura 8 – Ciclos de monitoramento e avaliação 

Mensalmente, o Comitê deverá realizar, junto às suas equipes municipais, reuniões de 

governança para verificar o andamento das atividades previstas no Plano de Ação. 

Quadrimestralmente, Estado e Município se reúnem, com a participação das equipes técnicas 

das setoriais do Estado e da Central de Resultados. Anualmente, é realizado um balanço das 

atividades realizadas, focado na avaliação dos resultados atingidos e na mensuração dos 

indicadores. 

Ou seja, o principal objetivo do monitoramento é coletar informações sobre os riscos e 

problemas que impedem o alcance dos resultados dos desafios e apoiar os Municípios a 

encaminhar medidas corretivas para tratar dos riscos e problemas, permitindo a aceleração do 

processo de tomada de decisão e, com ele, a maior celeridade na execução das ações e no 

alcance dos resultados. 

O monitoramento quadrimestral e avaliação anual dos resultados pactuados é feito em 

reuniões presenciais em cada município, com a participação dos prefeitos e do membros do 

Comitê Municipal, com apoio técnico do Central de Resultados e das equipes setoriais 

estaduais.  

6 Incentivos aos municípios 

Sabendo das dificuldades e carências que os Municípios enfrentam, a Aliança prevê 

alguns incentivos. 

O primeiro deles é capacitação das equipes municipais envolvidas nos desafios, de modo 

a equalizar o domínio de técnicas, ferramentas e metodologias contemporâneas pertinentes à 

gestão pública, em compatibilidade com as melhores práticas nacionais e internacionais. A 

primeira capacitação ocorreu em abril de 2017, dividida nos seguintes módulos: 

a) Módulo I: capacitação executiva para os gestores de 1º escalão (Prefeitos e Vice-

Prefeitos) dos 24 Municípios prioritários, focada nos temas de liderança, indicadores, 

inovação e gestão municipal e comunicação em governo; 

b) Módulo II: capacitação das equipes técnicas, especialmente os integrantes de cada 

Comitê Municipal do grupo prioritário, nas temáticas de liderança, gestão estratégica 

para resultados, gestão de equipes de alto-desempenho, institucionalização e legado, 

indicadores e temáticas específicos dos desafios. 
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O segundo incentivo previsto é a implantação do ICMS Gestão. Ele está em fase de 

estudos e o objetivo é alterar os critérios de distribuição da cota-parte do ICMS (25% do 

montante total), de modo que a mesma passe a ser calculada em função do desempenho dos 

Municípios goianos em um conjunto de indicadores previamente estabelecidos, contemplando 

aqueles previstos no âmbito da Aliança. 

O Prêmio aos Prefeitos é o terceiro incentivo previsto. De caráter financeiro ou não, tem 

como finalidade, reconhecer os Municípios que alcançaram os melhores resultados, difundir 

boas práticas e incentivar a competição saudável entre as gestões municipais. A aferição será 

feita com base em critérios objetivos, vinculados não apenas ao cumprimento das medidas de 

gestão e iniciativas pactuadas, mas também, e principalmente, aos resultados aferidos em cada 

município, isto é, a melhoria dos indicadores. 

Por último, está prevista a prestação de assistência técnica e disseminação de boas 

práticas pautadas em experiências exitosas, sejam aquelas implantadas pelos próprios 

Municípios goianos, sejam aquelas identificadas em outras experiências nacionais e 

internacionais. Neste escopo, está incluída a transferência de conhecimento acumulado pelas 

equipes estaduais e a disponibilização de manuais voltados para temas da gestão pública 

contemporânea, bem como os específicos dos desafios da Aliança. A Central de Resultados é o 

principal ator na implementação deste incentivo, atuando, por exemplo, na elaboração de 

diagnósticos municipais e manuais de governança, e na estruturação e monitoramento dos 

Planos de Ação. 

7 Considerações finais 

A Aliança Municipal pela Competitividade vem sendo implementada desde novembro 

de 2016, logo após as eleições municipais, com a realização de reuniões com os Prefeitos eleitos 

e reeleitos, com o objetivo de apresentar o Diagnóstico da Gestão Municipal e sensibilizá-los 

para a importância de se estabelecer uma efetiva parceria entre Estado e Município.  

De janeiro a março de 2017, as equipes técnicas das setoriais do Estado, mais 

especificamente das áreas de saúde, segurança, educação e habitação, realizaram visitas e 

fizeram contato com as equipes municipais do grupo prioritário, para conhecer melhor a 

realidade de cada município e dar início ao processo de negociação dos resultados a serem 

alcançados. 

Ainda em março de 2017, houve a assinatura do Protocolo Geral de Intenções com os 

24 municípios integrantes do grupo prioritário, caracterizando assim, as primeiras adesões ao 

projeto. 

Em abril e maio de 2017, os Executivos da Central de Resultados visitaram os 

municípios do grupo prioritário com o objetivo de fazer o lançamento oficial da Aliança no 

município, sensibilizar sobre a importância do projeto para as equipes municipais, e reforçar o 

papel do modelo de gestão e governança proposto. 

Em abril, também foram realizadas as primeiras capacitações das equipes municipais, e 

reforçada as orientações para a elaboração dos Planos de Ação. 

Em maio e junho houve a consolidação final dos Planos de Trabalho dos 24 municípios 

prioritários. 

O próximo passo é realizar o primeiro ciclo de monitoramento, previsto para setembro. 

Para tanto, em julho e agosto, a Central de Resultados irá apoiar e orientar os Comitês para que 

as reuniões de monitoramento cumpram o papel de verificar o andamento das atividades, e 

identificar os entraves que possam impedir o alcance dos resultados. 

O projeto está no início, o desafio é conhecidamente complexo, mas a receptividade dos 

municípios tem sido bastante satisfatória. Nas visitas realizadas até o momento, constata-se a 
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carência que os municípios se encontram, mas é notória a disposição das equipes em trabalhar 

para mudar a realidade que está posta. 

Por parte do Estado, desde as equipes técnicas, até a alta administração, nota-se o efetivo 

engajamento para que o resultado desse projeto não seja outro, que não a melhoria da 

competitividade do Estado e da qualidade de vida de seus cidadãos. 
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