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RESUMO 

As instituições que desejam sobreviver à atual dinâmica do cenário político-institucional-
administrativo agem no sentido de criar e implementar inovações para gerir e avaliar seus 
próprios resultados em diversas dimensões. Superar o paradigma de uma gestão focada 
somente em processos e esforços e agregar mais uma etapa de orientação para 
resultados tem sido um grande desafio, especialmente para empresas públicas. Utilizando 
como metodologia, as pesquisas descritiva e bibliográfica, o objetivo deste trabalho é 
apresentar o percurso adotado na modelagem de um sistema de Planejamento, 
Monitoramento, Controle e Avaliação que permite uma Gestão Orientada para Resultados 
de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, na Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER DF. Este processo resultou na criação de 
vários painéis dinâmicos, demonstrativos de esforços realizados e resultados alcançados 
em três dimensões – econômica, social e ambiental, permitindo milhares de cruzamentos 
e inferências importantes para a gestão da Empresa, de forma transparente e acessível 
aos colaboradores nos três níveis administrativos (estratégico, tático e operacional).  

Palavras-chave: Gestão. Gestão Pública. MBR. Administração. ATER. EMATER-DF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introdução. 

A sociedade demanda cada vez mais um Estado eficiente, efetivo e eficaz, que crie 
condições para o desenvolvimento socioeconômico, ofereça mais equidade e busque 
maior sustentabilidade Essa tendência exerce uma crescente pressão sobre os governos 
e organizações em todo o mundo, para que sejam sensíveis às demandas das partes 
interessadas (internas ou externas) na boa governança, na responsabilização das suas 
ações, na transparência do que está sendo realizado e, acima de tudo, na entrega de 
resultados que sejam percebidos e gerem mais impactos dentro de um contexto 
globalizado e participativo. Os serviços de ATER não fogem desse novo paradigma. 

Para cumprir a sua missão, a EMATER - DF atua na promoção do desenvolvimento 
rural multidimensional e da segurança alimentar da sociedade, por meio da prestação de 
serviços de assistência técnica e extensão rural à população rural e suas organizações 
sociais e produtivas. As ações por ela executadas são articuladas com os poderes 
públicos federal e distrital. 

Como mencionam Kusek e Rist (2004) o monitoramento e a avaliação são uma 
poderosa ferramenta de gestão pública, que pode ser usada para melhorar 
substancialmente a forma como os governos usam recursos para alcançar resultados. Os 
autores destacam que muito se fala em monitoramento e avaliação, porém, este é um 
movimento que está longe de sua efetiva execução, pois o que se pratica é simplesmente 
o da implantação e do acompanhamento das ações, restrito em saber se o que foi 
encomendado foi concluído e quanto se gastou. 

O enfoque central do novo modelo (gestão orientada para resultados) está na 
superação do paradigma de gestão somente de esforços, de modo a mensurar e avaliar 
também os resultados e os impactos das ações de ATER, concretizando-se em um amplo 
e diversificado Painel de Resultados que, atualizado mensalmente, mantém-se disponível 
para consulta, sendo que as mesmas informações podem ser analisadas 
instantaneamente pelos técnicos (nível operacional) que executam suas atividades 
diretamente com os beneficiários, pelas gerências (nível tático) e pela direção (nível 
estratégico) da instituição. 

Nos dias atuais a administração pública depara-se com um enorme estoque e 
geração de dados relativos às suas atividades e seu ambiente. Em uma pesquisa 
realizada por Gantz e Reinsel (2012) demonstra-se que nos próximos anos os dados 
armazenados devem crescer de forma exponencial. Os autores sustentam que a 
quantidade de dados virtuais armazenados até 2020 será seis vezes maior que o estoque 
de 2012. Para os pesquisadores tornou-se crucial responder a seguinte questão: O que 
fazer com os dados armazenados? As empresas, governos e pessoas terão que se 
adaptar e criar formas inteligentes de lidar com tamanha carga de dados que estão sendo 
gerados. As técnicas tradicionais de exploração de dados já não são suficientes e, no 
futuro próximo, se tornarão cada vez mais inadequadas para a dimensão dos repositórios 
de dados. 

Para lidar com este grande volume de dados, que para muitas instituições acabam 
sendo inutilizados, é que surgem algumas ferramentas tecnológicas como o Business 
Intelligence – BI, definido no mundo empresarial como um conjunto de ferramentas, 
tecnologias e processos necessários para transformar dados em informação e informação 
em conhecimento e planos que otimizam as ações de negócios. A experiência de gestão 
de ATER descrita neste trabalho utilizou esse instrumental. 

 



O ponto de partida é o ambiente administrativo e o tipo de gestão até então 
empregado, ou seja, o contexto em que a Empresa opera a mudança. Em seguida, 
descrevemos o processo de modelagem, que se baseia na escolha de indicadores de 
desempenho e dimensões adequadas ao propósito da gestão orientada para resultados. 
Adiante, objetivamente, apresentamos os painéis dinâmicos de esforços e resultados, que 
permitem inúmeros cruzamentos e análises e, por fim, concluímos com alguns 
comentários finais e indicações de estudos e ações pertinentes ao modelo. 

O presente artigo tem como base a experiência desenvolvida na Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER - DF, de modelagem e implantação de 
um sistema de gestão orientada para resultados de ATER, após 36 anos de gestão 
baseada somente em esforços. Trata-se de ampliar a oportunidade de conhecer a 
inovação na gestão de uma empresa pública com características de multifuncionalidade, 
dada sua inserção no meio rural, direcionada prioritariamente para o atendimento a 
pequenos produtores rurais. 

 

2. Metodologia. 

 Foi adotada, basicamente, a revisão bibliográfica sobre os temas propostos (gestão 
pública, ATER, ATER no DF, BI – Inteligência de Negócios, gestão para resultados) e 
uma abordagem descritiva do processo de implantação do sistema de gestão orientada 
para resultados. A revisão bibliográfica permite compreender a evolução da administração 
pública brasileira, e em que circunstâncias e condições a gestão orientada para 
resultados emerge como possibilidade de persecução do máximo desempenho requerido 
frente a recursos escassos, especialmente em momento de crise de financiamento do 
Estado brasileiro com reflexos na ATER pública.  

A descrição do processo de implantação da gestão orientada para resultados busca 
identificar e analisar a transição entre os modelos e suas características, fatores e 
variáveis. A ênfase será dada ao planejamento estratégico, construção de indicadores e 
de painéis de resultados.  

 

3. Algumas notas sobre a administração pública brasileira. 

Em estudo dedicado a identificar a forma como os diversos modelos predominam na 
administração pública brasileira com foco na Política Nacional de Habitação, Drumond, 
Silveira e Silva (2013) os classificam em patrimonialista (1500-1930), burocrático 
(1930-90), gerencialista (a partir de 1990) e societal (a partir da década de 2000). Os 
autores concluem que há um claro hibridismo nas várias fases de execução, sugerindo 
que características de um permanecem sob a predominância do outro. É mesmo bastante 
razoável que isto aconteça na maioria dos temas inerentes à administração pública, dado 
que esses modelos não são pacotes monolíticos substitutivos, mas processos que 
dialogam com a realidade o que inclui aceitar e, muitas vezes, afirmar características 
validadas na estrutura anteriormente vigente. 

 Um documento basilar para a administração pública brasileira, o Plano Diretor da 
Reforma do Aparelho do Estado – PDRAE, elaborado pelo Ministério da Administração 
Federal e da Reforma do Estado no ano de 1995, deixa claro que, embora sucessivos, os 
modelos básicos de administração pública - patrimonial, burocrático e gerencial (não se 
falava de administração societal), não foram completamente encerrados em seus tempos 
de prevalência (PDRAE, 1995). Vale dizer que ainda hoje há resquícios de 



patrimonialismo na gestão pública que incluem certas doses de favorecimento pessoal, 
nepotismo e corrupção. 

 O patrimonialismo, como modelo dominante na administração pública, vai do império 
até o primeiro terço do século XX centrado na ideia de que o beneficiário do serviço 
público era o grupo dominante:  

No patrimonialismo, o aparelho do Estado funciona como uma extensão do 
poder do soberano, e os seus auxiliares, servidores, possuem status de 
nobreza real. Os cargos são considerados prebendas. A res publica não é 
diferenciada das res principis. Em consequência, a corrupção e o 
nepotismo são inerentes a esse tipo de administração. (PDRAE, 1995, p 
15). 

 É no contexto da emergência do Estado liberal e encerramento das monarquias 
absolutistas que o patrimonialismo dá lugar a uma nova perspectiva, fundada justamente 
no combate aos privilégios e direcionada para os reais beneficiários dos serviços públicos 
- os cidadãos. Surge então o modelo burocrático, cujos princípios orientadores são de 
acordo com o PDRAE (1995), “a profissionalização, a ideia de carreira, a hierarquia 
funcional, a impessoalidade, o formalismo, em síntese, o poder racional-legal”. 

No sentido Weberiano, a burocracia possui como característica principal a 
organização eficiente consubstanciada na “legalidade, formalidade, racionalidade e 
divisão do trabalho, impessoalidade, hierarquia, rotinas e procedimentos, competência 
técnica e meritocracia, especialização, profissionalização e previsibilidade” (Chiavenato, 
2003). Foi a teoria da burocracia na administração que sustentou todo o desenvolvimento 
institucional a partir do segundo terço do século passado, vindo a ser questionada e 
parcialmente superada em função de defeitos verificados em sua aplicação, entre eles o 
insulamento burocrático assim definido por Nunes (1997): 

 
O insulamento burocrático é o processo de proteção do núcleo técnico do 
Estado contra a interferência oriunda do público ou de outras organizações 
intermediárias. Ao núcleo técnico é atribuída a realização de objetivos 
específicos. O insulamento burocrático significa a redução do escopo da 
arena em que interesses e demandas populares podem desempenhar um 
papel. (Nunes, 1997, p.34). 

Segundo Bresser-Pereira (2006, p.12), “...a administração burocrática é lenta, cara, 
auto-referida, pouco ou nada orientada para o atendimento das demandas dos cidadãos.” 
Embora tenha permitido avanços institucionais de grande significado, a burocracia entrou 
em desacordo com o período pós-industrial cujas exigências se apresentaram com outras 
dimensões e características. Entra em cena a perspectiva do gerencialismo como modelo 
mais capaz de produzir, com menores custos e, em menor tempo, maiores e melhores 
resultados para uma sociedade cada vez mais exigente e participativa. 

De acordo com Harvey (1992) apud Paes de Paula (2005), ao tratar da evolução do 
gerencialismo nos EUA e Reino Unido, o movimento gerencialista no setor público é 
baseado na cultura do empreendedorismo. Isto é um reflexo do capitalismo flexível, e se 
consolidou nas últimas décadas por meio da criação de um código de valores e condutas 
que orienta a organização das atividades de forma a garantir controle, eficiência e 
competitividade máximos.  

Rek (2014) aponta alguns reflexos do modelo gerencial na qualidade da Gestão 
Pública Brasileira atual, destacando a redução dos resquícios patrimonialistas e 
burocráticos e a Emenda Constitucional – EC Nº 19/1998. Esta emenda institui a 
eficiência como princípio constitucional da administração pública e promove alterações 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_burocracia_na_administra%C3%A7%C3%A3o#Car.C3.A1ter_legal_das_normas_e_regulamentos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_burocracia_na_administra%C3%A7%C3%A3o#Car.C3.A1ter_legal_das_normas_e_regulamentos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_burocracia_na_administra%C3%A7%C3%A3o#Car.C3.A1ter_legal_das_normas_e_regulamentos


importantes relativas aos servidores públicos. Além disso, a EC n.º 19/1988 abre a 
administração pública ao conhecimento e participação do cidadão e cria o contrato de 
gestão, figura jurídica cujo cerne é a busca da eficiência. 

Recentemente, dado o avanço no processo de redemocratização brasileira, com 
sucessivos progressos da participação da sociedade nas coisas do Estado, vale dizer, na 
administração pública, alguns autores identificam a expressão do que denominam de 
gestão social, cuja origem, conforme assertiva de Paes de Paula (2005), está ligada à 
tradição mobilizatória brasileira, que alcançou o seu auge na década de 1960, quando a 
sociedade se organizou pelas reformas no país.  

Segundo Oliveira, Cançado e Pereira (2010), o primeiro autor a referir o termo 
gestão social teria sido Tenório (1998) através do texto “Gestão Social: uma perspectiva 
conceitual”, no qual afirma que a gestão social contrapõe-se à gestão estratégica na 
medida em que tenta substituir a gestão tecnoburocrática, monológica, por um 
gerenciamento mais participativo, dialógico, no qual o processo decisório é exercido por 
meio de diferentes sujeitos sociais. Então, parece razoável propor que a gestão social se 
desenvolve no sentido de reverter o insulamento da gestão burocrática e seus resquícios 
ainda presentes na administração pública, mesmo que o conceito de gestão social seja 
um processo ainda em construção. 

 Há, portanto, desde o fim do patrimonialismo, uma inequívoca trilha da 
administração pública no sentido de obter mais eficiência, eficácia e efetividade na 
aplicação de recursos escassos. Tal objetivo não poderia ser alcançado sem uma 
alteração importante nos sistemas de gestão, o que inclui a escolha de indicadores e 
processos de medição. A EMATER DF, como empresa pública é regida pelos marcos 
jurídicos e institucionais da administração pública brasileira. 

 

4. A ATER no Brasil e no Distrito Federal. 

Ao fazer uma síntese sobre a ATER no Brasil, Raimundo Pires Silva (2013) a situa assim 
na perspectiva de difusão tecnológica com vistas à expansão da economia de base 
agrária: 

O serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), desde o 
Império até os anos 90 do século passado, apresentou atributos 
institucionais públicos à expansão de novas tecnologias, 
consubstanciados, inicialmente, no ajuste da produção primária às 
possibilidades de demandas dadas pelas economias capitalistas centrais; 
e posteriormente, no recente processo de modernização conservadora e 

de industrialização da agricultura brasileira. (Silva, 2013, p. 154). 

Sobre o período que vai dos anos 70 até 1990, o autor destaca o Sistema Brasileiro 
de Assistência Técnica e Extensão Rural – SIBRATER, sob a tutela da Empresa Brasileira 
de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMBRATER que, na visão de Caporal e 
Costabeber (1991), foi responsável pela aplicação do modelo de desenvolvimento urbano-
industrial, que fez do campo um palco de grandes transformações sociais. Neste sentido, 
a criação da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (ASBRAER) em 21 de abril de 1990 foi fundamental à medida que, como 
órgão de representação política, articulou as entidades públicas de ATER, mantendo a 
unidade do setor em defesa da adoção de políticas que preservassem suas associadas e 
a perspectiva de reformulação, vis a vis as transformações na agropecuária, na sociedade 
e no Estado. 



Em sua descrição oficial, a política nacional de assistência técnica e extensão rural - 
PNATER institui uma NOVA ATER, cujos princípios e diretrizes (MDA - PNATER, 2007) a 
declaram contemporânea, inclusiva, democrática e participativa, o que representa uma 
atualização política fundamental e uma ruptura definitiva com o modelo vigente no século 
passado. Esta institucionalização, contudo, só foi realizada em 2010 com a ATER definida 
nos seguintes termos:  

Serviço de educação não formal, de caráter continuado, no meio rural, que 
promove processos de gestão, produção, beneficiamento e 
comercialização das atividades e dos serviços agropecuários e não 
agropecuários, inclusive das atividades agroextrativistas, florestais e 

artesanais. (Brasil, Lei 12.188/10). 

 A EMATER do Distrito Federal foi criada numa perspectiva agro-desenvolvimentista 
bastante clara. Sua missão e objetivos foram definidos em conformidade com o cenário 
da década de 70, convergente com a criação da Empresa Brasileira de Pesquisas 
Agropecuárias - EMBRAPA (1973) e da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e 
Extensão Rural – EMBRATER (1974). 

 O desafio era promover no cerrado, tipologia até então tida como de muita baixa 
produtividade, uma agricultura moderna e diversa em substituição à pecuária extensiva 
pré-existente, com o objetivo de contribuir no suprimento da crescente demanda por 
alimentos no Distrito Federal. Tratava-se, portanto, de baratear o custo de vida da 
população urbana, até então inteiramente dependente de importações de outras regiões. 

 Apesar da extinção da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural - 
EMBRATER em 1992 pelo Governo Collor, a década de 90 foi para a EMATER-DF, de 
revigoramento e crescimento. Novos escritórios locais foram implantados, o número de 
funcionários ampliado, novas tecnologias foram adotadas em resposta à demanda por 
processos que viabilizassem a agricultura no cerrado, vários programas foram criados e 
implementados e a Empresa conseguiu reconhecimento nacional e internacional 
(Matsuura, 2008). A ATER pública foi, portanto, fundamental para que o Distrito Federal e 
o entorno consolidassem, já neste período, uma perspectiva de modernização e 
vanguarda com foco na agricultura familiar, diversa, organizada e produtiva, ajudando a 
construir a grande novidade do setor – a conquista do cerrado. 

 A extensão rural no DF, ao longo destes últimos 40 anos, teve como paradigma a 
gestão de esforços. Esta foi e ainda é utilizada por diversas instituições públicas de 
ATER, principalmente pelas instituições estaduais de governo responsáveis pelo controle 
e avaliação das demais instituições - Secretarias de Planejamento e Fazenda, por 
exemplo. 

 O modelo de gestão pública avaliado somente por esforços está sendo aos poucos 
superado. Um dos novos paradigmas assumidos pela sociedade para superar este tipo de 
gestão foi a Gestão Orientada para Resultados. Embora os governos estaduais que 
financiam a ATER, ainda exijam relatórios de prestação de conta com indicadores de 
esforços.  

 As instituições de ATER sempre tiveram preocupação com a construção de 
parâmetros/indicadores para monitorar as atividades executadas. Os indicadores de 
esforços foram utilizados desde o início, pois era o paradigma da época. Assim, os 
parâmetros/indicadores mais utilizados para fazer as avaliações de prestação de serviço, 
pelas instituições de ATER, foram e, ainda são, baseados principalmente em, a) Número 
de visitas e atendimentos realizados; b) Número de eventos complexos e 
grupais/massivos realizados e, c) número de beneficiários de ATER alcançados/atendidos 
(com e sem repetição). 



 O planejamento com enfoque de parâmetros/indicadores de esforços era centrado 
em meios/métodos que pudessem favorecer o alcance de determinados objetivos. A 
gestão baseava-se estritamente nas metas diretamente alcançadas, ou seja, nos eventos 
que foram realizados dentro da agenda de cada unidade executora, tendo como 
pressuposto que esta agenda era eficaz, efetiva e relevante. 

 No início, o acompanhamento era realizado manualmente em uma planilha, onde 
cada beneficiário era cadastrado e na sua linha cruzava todas as possíveis atividades que 
a EMATER DF realizava. Com a incorporação da informática este processo passou a ser 
realizado em planilhas de EXCEL, com um grande avanço para geração de diversos 
relatórios, dando um grande salto para avaliar a eficiência, iniciando um pequeno 
controle/gestão da eficácia do que se planejou. 

 

5. O processo de implantação da gestão orientada para resultados. 

Frente à necessidade de modernização da gestão no sentido de garantir resultados 
mensuráveis, a EMATER/DF definiu um novo desenho que passou a implementar como 
descrito a seguir em termos de: Bases Conceituais; Dimensões e Indicadores e Soluções 
Tecnológicas.   

 5.1. Bases Conceituais. 

 Sob a ameaça ou em situação de escassez de recursos, a palavra chave de quase 
todas as transformações recentes da administração pública e, por conseguinte, das 
alterações legislativas, institucionais, diretivas e metodológicas é eficiência, que Sander 
define como abaixo: 

(...) é o critério econômico que revela a capacidade administrativa de 
produzir o máximo de resultados com o mínimo de recursos, energia e 
tempo. Na história do pensamento administrativo, a noção de eficiência 
está associada aos conceitos de racionalidade econômica e produtividade 
material, independentemente de seu conteúdo humano e político e de sua 

natureza ética. Sander (1995, p. 4) 

 A eficiência é um princípio da administração expresso na Constituição Federal de 
1988. Em seu artigo № 37 a CF dispõe: “A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência...”. (Grifo nosso). Sendo assim, trata-se de obrigação do Estado e condição 
exigível inclusive pelo cidadão comum. Veja-se que o texto constitucional situa a 
eficiência no mesmo nível de princípios basilares do estado democrático de direito, o que 
eleva sua importância impondo à administração a sua persecução permanente.  

 Para Chiavenato (1994), “A eficiência é uma relação entre custos e benefícios. 
Assim, a eficiência está voltada para a melhor maneira pela qual as coisas devem ser 
feitas ou executadas (métodos), a fim de que os recursos sejam aplicados da forma mais 
racional possível”. Com apurado olhar jurídico, Meirelles (2002) considera eficiência “... o 
mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser 
desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço 
público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e seus membros”. 

 É consenso que a eficiência na administração pública tem a ver com a combinação 
mais racional de recursos e processos no sentido do melhor atendimento às 
necessidades da sociedade, mas não garante o alcance desses resultados, o que leva a 



outro conceito – o de eficácia, não erigido em princípio, mas presente na Constituição 
Federal quando trata do controle interno dos poderes:  

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

(...) 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado. (Constituição Federal, 1988). 
(Grifos nossos). 

 A administração pública brasileira tem, portanto, o dever constitucional de ser 
eficiente e eficaz. Para Sander (1995, p.4), “...eficácia é o critério institucional que revela a 
capacidade administrativa para alcançar as metas estabelecidas ou os resultados 
propostos”. Na mesma linha de pensamento, Chiavenato expõe a diferença entre eficácia 
e eficiência do seguinte modo: 

(...) eficácia é uma medida normativa do alcance dos resultados, enquanto 
eficiência é uma medida normativa da utilização dos recursos nesse 
processo. (...) A eficiência é uma relação entre custos e benefícios. Assim, 
a eficiência está voltada para a melhor maneira pela qual as coisas devem 
ser feitas ou executadas (métodos), a fim de que os recursos sejam 

aplicados da forma mais racional possível (...). Chiavenato (1994, p.70). 

 Aos dois conceitos, Sano e França Montenegro Filho (2013) somam o de efetividade 
que, segundo os autores, está relacionada ao impacto social que procura identificar os 
efeitos produzidos por determinado programa ou ação sobre uma população-alvo, o que 
em última instância significa o interesse público. 

 Além de eficiência, eficácia e efetividade, Sander (1995) em seu estudo sobre a 
educação na América Latina propõe o conceito de relevância que assim definiu: “A 
relevância (do verbo latino relevare, levantar, salientar, valorizar) é o critério cultural que 
mede o desempenho administrativo em termos de importância, significação, pertinência e 
valor”. Com isto, o autor compõe um quadro de desempenho administrativo, que Brulon, 
Vieira e Darbilly (2013) apresentaram com adaptações na forma abaixo, relacionando o 
paradigma multidimensional de Benno Sander com as categorias de racionalidade 
explicitadas por Guerreiro Ramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brulon, Vieira e Darbilly (2013, p. 10). 

DESEMPENHO 
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Figura 1. Desempenho 
Administrativo  



 Tem-se, pois, que eficiência, eficácia, efetividade e relevância são, respectivamente, 
os critérios econômico, institucional, político e cultural de desempenho, diferenciados 
conforme sua racionalidade - instrumental ou substantiva, que dão sustentação ao 
paradigma multidimensional da administração de educação, o que tem pertinência com o 
presente texto, dado que ATER é mesmo definida pela PNATER (2010) como “serviço de 
educação, não formal, de caráter continuado...”, que atua com ações multidimensionais. 

 A respeito da racionalidade nas organizações que modela os critérios de 
desempenho, visite-se Guerreiro Ramos (1952, 1966, 1981) e Serva (1993,1996), apud 
Oliveira, Echeverria e Wosgrau (2017): 

Racionalidade substantiva: envolve uma ação tomada a partir de uma 
visão intelectual, baseada em valores “objetivos” e “justos” (...) Suas 
características são a priorização do entendimento, julgamento ético, 
autonomia e valores emancipatórios e as relações pessoais, que permitem 
que existam estruturas em que o trabalho é prazeroso.  

Racionalidade instrumental: é uma lógica de pensamentos mais 
estruturados e burocratizados resultando em propósitos mais previsíveis e 
desprovidos de valores voltados ao indivíduo. As decisões estão baseadas 
no cálculo e na perspectiva econômica, conduzindo à metas pré-fixadas e 
utilitaristas de consequências dos atos humanos, portanto, mais 
previsíveis. (...) Suas características são a priorização dos fins, 
desempenho, utilidade, rentabilidade e maximização dos recursos. 

 A racionalidade substantiva tem mais a ver com as externalidades geradas na 
administração, enquanto a racionalidade instrumental se refere aos seus conteúdos e 
processos internos. 

 O desempenho da administração é o conjunto de resultados obtidos, e sua medida 
reflete o grau de aproximação com seus objetivos. Ao analisar a gestão pública por 
resultados e a avaliação de desempenho, Souza et al (2008) afirmam que “Avaliar um 
desempenho é verificar se o resultado obtido alcançou a expectativa de resultado fixada 
quando do planejamento. Com base nesse resultado, pode-se julgar a eficácia da gestão”. 
De fato, no modelo proposto por Brulon, Vieira e Darbilly (2013), pode-se julgar não 
apenas a eficácia, mas a eficiência, a efetividade e a relevância da gestão. Esta é, em 
síntese, a gênese do processo em estudo, ou seja, a necessidade de promover uma 
gestão que possibilite a avaliação do desempenho institucional mediante critérios de 
eficiência, eficácia, afetividade e relevância visando, conforme a PNATER (2007), 

Estimular, animar e apoiar iniciativas de desenvolvimento rural sustentável, 
que envolvam atividades agrícolas e não agrícolas, pesqueiras, de 
extrativismo, e outras, tendo como centro o fortalecimento da agricultura 
familiar, visando a melhoria da qualidade de vida e adotando os princípios 
da Agroecologia como eixo orientador das ações. (Brasil, 
MDA/SAF/DATER, 2007) 

 A EMATER – DF resume este imperativo em sua missão: “Promover o 
desenvolvimento rural sustentável e a segurança alimentar, por meio da ATER de 
excelência, em benefício da sociedade do Distrito Federal e do entorno”. 

 Fundamental para iniciar a transição entre os modelos de gestão é a definição do 
que a empresa entende por resultados. É na compreensão do seu significado que a 
instituição decide suas expectativas e estrutura o seu planejamento estratégico.  

 Conforme define Bester (2012), em seu relatório para as Nações Unidas, resultado é 
o impacto (intencional ou não intencional, positivo e / ou negativo) de uma intervenção de 
desenvolvimento.  Esta mudança é mapeada em três fases que são: Saídas, Resultados 



e Impactos que, como mostra a figura 2, são dependentes das Entradas e das Atividades 
desenvolvidas. 

 Para a EMATER – DF, considerando o tipo de gestão que enseja este trabalho, 
resultados são as mudanças identificadas em nível de campo decorrentes e dependentes 
de sua ação própria. Os termos de análise dessas ações são eficiência, eficácia, 
efetividade e relevância nas dimensões econômica, social e ambiental. 

 Em estudo realizado para ONU, visando melhorar a prestação de contas, a 
transparência e a identificação de medidas para otimizar a longo prazo a entrega de 
resultados dos programas implementados, Angela Bester define gestão com base em 
resultados (Results-based Management – RBM) como: 

"...uma estratégia de gestão pela qual todos os atores, contribuindo 
diretamente ou indiretamente para alcançar um conjunto de resultados, 
garantam que seus processos, produtos e serviços contribuam para a 
obtenção dos resultados desejados. Bester (2012) 

 No Brasil, inúmeras instituições e governos vêm dedicando esforços no sentido de 
implementar e consolidar a gestão orientada para resultados. Em estudo comparativo 
entre as experiências do Canadá e do Estado do Ceará, Medeiros, Rosa e Nogueira 
(2008) data em 2004 o início da implementação do modelo, tendo como referência a 
experiência canadense. Já Bechelaine, Silveira e Neves (2012) identificam no chamado 
choque de gestão em Minas Gerais de 2003, a introdução dos elementos básicos da 
gestão por resultados que viriam a se firmar em 2007 no Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado – PMDI (2007-2023). Iniciativas análogas foram operadas já 
no ano 2000 em São Paulo, segundo Porta, Santos e Palm (2015). No Estado do 
Pernambuco, a gestão por resultados teria sido implementada também a partir de 2007 
com o Plano de Modernização da Gestão Pública, de acordo com Germano (2015). Há, 
portanto, uma recente, mas vasta experiência administrativa pública relativa ao tema. 

 Na figura 2, integramos a perspectiva de Sano e França Montenegro Filho (2013) 
antes referida, ao pensar de Bester (ano), de modo a apresentar objetivamente uma 
compreensão do modelo de gestão orientada para resultados adotado pela EMATER – 
DF. Note-se que, segundo a autora, não existe um único modelo ou "caminho certo" para 
o gerenciamento baseado em resultados, tal que “cada agência possui seu próprio 
modelo ou estrutura para atender suas operações e seu modelo organizacional”. Importa 
ainda notar o continuo feedback, que busca ajustar em cada fase o processo de gestão. O 
modelo representado na figura abaixo foi antes apresentado pelo United Nations 
Development Group – UNDG (2011), com a perspectiva de constantes revisões e 
avaliações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

            

   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

As etapas mapeadas na Figura 2 podem ser definidas como abaixo: 

 Entrada - os recursos financeiros, humanos e materiais utilizados para a intervenção 
de desenvolvimento. 

 Atividades - ações tomadas ou trabalho realizado utilizando as entradas com o 
objetivo de produzir os resultados específicos. 

 Saídas - os produtos, bens de capital e serviços causados por uma intervenção de 
desenvolvimento. Podem também incluir as alterações provocadas pela intervenção que 
sejam relevantes para a obtenção de resultados. 

 Resultados - Os efeitos prováveis ou alcançados a curto e médio prazo dos 
resultados de uma intervenção.  

 Impacto - efeitos positivos e negativos, de longo prazo, primários e secundários, 
produzidos por uma intervenção de desenvolvimento, direta ou indiretamente, intencional 
ou não intencional. 

 A EMATER DF definiu como resultados e impactos as mudanças mensuráveis na 
execução de suas ações de ATER, sendo estas produzidas em uma relação de causa e 
efeito dos atendimentos realizados pelas suas equipes multidisciplinares no espaço rural 
do DF, principalmente relacionadas com as dimensões vistas a seguir. 

 5.2. Dimensões e indicadores. 

 A construção de indicadores é precedida da definição de certas dimensões que 
traduzam a missão institucional, afinal, é em função dela que os recursos são 
empregados. Neste sentido, cada instituição é instrumento da sociedade que, em última 
instância, a financia, para que alcance determinados objetivos, portanto, cumpra uma 
determinada missão. A instituição necessita, portanto, ser gerida e avaliada mediante os 
elementos constituintes de sua missão e do alinhamento aos planejamentos estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: UNDG; Elaboração dos autores. 

FIGURA 2. Etapas de RBM 

GESTÃO 
Entradas Atividades Saídas Resultados 

IMPACTOS 

EFICIÊNCIA EFETIVIDADE EFICÁCIA RELEVÂNCIA 

Revisões / Avaliações  



a quem está vinculada e dos governos (distrital e federal) em exercício, no caso 
específico do Distrito Federal. 

 A EMATER - DF definiu como tradutores de sua missão - promover o 
desenvolvimento sustentável e a segurança alimentar, por meio da Assistência Técnica e 
Extensão Rural de excelência, em benefício da sociedade e do Distrito Federal -, as 
dimensões econômica, social e ambiental. É, portanto, mirando estes aspectos que os 
dados disponíveis serão organizados em indicadores de eficiência, eficácia e efetividade. 

 A dimensão econômica tem a ver com o crescimento econômico, com a criação e 
distribuição de riqueza que a ATER está fomentando através de metodologias que ao 
longo do tempo foram se aperfeiçoando. Seus indicadores são: a) Ocupações nas 
Propriedades Rurais - número estimado de ocupações laborais nas propriedades rurais, 
correspondentes ao somatório gerado nas propriedades, e b) Renda Bruta Anual - 
Renda Bruta proveniente da produção agropecuária, correspondente a Quantidade 
Produzida X Preço Médio de Venda. 

 A dimensão social leva em conta a inclusão dos agricultores familiares em 
perspectivas de avanço mediante ações coletivas e acesso a políticas públicas de 
proteção social. Os indicadores relacionados são: a) Acesso a Políticas Públicas 
Sociais - número de beneficiários contemplados pelo programa BSM, outros benefícios 
sociais e Credito Rural- Contratado ou Renovado (Pronaf A, e o A/C), e Fomentos e b) 
Agricultores Participantes em Organização Social - somatório de agricultores 
organizados em Cooperativas e Associações.  

 A dimensão ambiental reflete o crescimento da percepção dos beneficiários da 
finitude dos recursos naturais e, consequentemente, da necessidade de organização 
produtiva sustentável dos recursos disponíveis no campo. O indicador escolhido é o 
número de Propriedades com Práticas Sustentáveis - número de propriedades 
adotantes de práticas sustentáveis para produção, correspondente ao somatório das 
propriedades com práticas preservacionistas, propriedades com base agroecológica e 
propriedades em transição agroecológica.  

 Os indicadores possibilitam a interpretação da realidade e de sua mudança. 
Tratando-os genericamente como representativos multidimensionais desta realidade, 
Jannuzzi assim define o indicador: 

“... é uma medida em geral quantitativa dotada de significado social 
substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um 
conceito social abstrato, de interesse teórico (para pesquisa acadêmica) ou 
programático (para formulação de políticas). É um recurso metodológico, 
empiricamente referido, que informa algo sobre um aspecto da realidade 
social ou sobre mudanças que estão se processando na mesma”. 
Jannuzzi (2001, p.15). 

 Resultado de um conjunto de demandas institucionais e de estudos e debates no 
âmbito de um grupo constituído com esta finalidade e com a participação dos atores 
envolvidos (técnicos e agricultores), a EMATER – DF estabeleceu um sistema de 
indicadores (quadro 1) que procurou observar as características definidas por Jannuzzi 
(ano) e, em sua primeira fase, proporcionar a avaliação de desempenho institucional 
mediante critérios de eficácia, efetividade e relevância e compreender a estrutura básica 
de RBM (Results-based Management). 

 

 



 

 

  

 A disponibilidade de um sistema amplo de indicadores multidimensionais relevantes, 
válidos e confiáveis, certamente potencializa as chances de sucesso do processo de 
formulação e implementação de políticas públicas, na medida que permite diagnósticos 
multidimensionais, monitoramento de ações e avaliações de resultados mais abrangentes 
e tecnicamente mais bem respaldados.  

 

 5.3. Soluções Tecnológicas. 

 5.3.1. Base de dados. 

A EMATER – DF, como instituição criada há 40 anos produziu ao longo do tempo uma 
quantidade significativa de parâmetros e dados, sejam estruturados ou difusos na 
organização. Necessário, pois, dar sentido e utilidade a este estoque de dados com vistas 
ao aprimoramento da gestão institucional, o que leva a soluções tecnológicas 
adequadamente ofertadas pela BI – Business Intelligence (inteligência de negócios), 
entendido como o conjunto de teorias, metodologias, processos, estruturas e tecnologias 
que transformam uma grande quantidade de dados brutos em informação útil para 
tomadas de decisões estratégicas. 

 Os dados históricos e atuais relativos à ATER prestada pela EMATER – DF estão 
inseridos e organizados em um banco de dados denominado SISATER (atualmente, o 
sistema está sendo migrado para uma interface on-line, o EMATER web, que permitirá 
uma série de avanços, como a sincronização imediata dos dados e a elaboração de 
formulários e enquetes para coleta de dados) cujas características permitem soluções que 
contemplam: a) Acompanhamento de ações; b) Cadastro de Beneficiários; c) Cadastro de 
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FIGURA 3. Sistema de Indicadores 

Fonte: Emater-DF 



propriedades; d) Informativo da produção de floricultura; e) Informativo da produção de 
produção animal; f) Informativo da produção não-agrícola; g) Projeto técnico de crédito. 

 Esses dado, contidos no SISATER, apresentam, portanto, um grande potencial para 
acompanhamento dos indicadores. São abrangentes e detalhados, e refletem a 
proximidade da relação EMATER-DF/beneficiários. 

 5.3.2. Inteligência de Negócios (Business Intelligence). 

 As ferramentas de Inteligência de Negócios – BI são meios de visualização e análise 
de dados que permitem realizar a análise completa da informação e ajuda a orientar com 
sucesso grandes volumes de dados. Com a ajuda de várias informações de BI é possível 
fazer: análises dos dados, conclusões objetivas, tomada de decisões fundamentada, e 
realizar previsões estratégicas.  

 Os serviços de BI incluem o desenvolvimento de sistemas informacionais e 
analíticos no nível corporativo, a construção de janelas informativas estruturadas por 
temas, o desenvolvimento de aplicações analíticas que proporcionem pesquisas e 
manutenção de decisões gerenciais, análises abrangentes, simulações e prognósticos, 
formação de relatórios analíticos.  

 5.3.3. Armazém de dados (Data Warehouse). 

 Traduzido em "Armazéns de dados", ou ainda "Depósito de Dados Corporativo", é 
uma terminologia utilizada para definir a construção de bases de dados que armazenam 
informações relativas às atividades de uma organização de forma consolidada. São 
técnicas que se destinam ao armazenamento, processamento e exibição de informações 
recebidas de diferentes fontes no processo de intercâmbio de informações entre as 
unidades das empresas. Além da formação de um espaço informacional único, os 
armazéns corporativos permitem organizar todos os dados de uma corporação em 
sistema único de forma estruturada e classificada.  

 5.3.4. Descoberta de dados (Data Discovery). 

 A Descoberta de Dados é uma solução tecnológica alternativa, que aborda a 
solução de tomada de decisões analíticas em comparação com sistemas de análise de 
negócios tradicionais. A Descoberta de dados oferece aos usuários uma interface gráfica 
de usuário, interativa, baseada na arquitetura de memória de acordo com a ordem de 
negócios para sistemas que permite operacionalizá-los de forma mais simples e rápida. A 
tecnologia de Descoberta de Dados possui ampla penetração no mercado das decisões 
de negócio, e em 2010 foi considerada a maior tendência tecnológica para análises de 
dados. Maurer et al (2017), estima que até 2020 o número de organizações que utilizam 
tecnologias de BI crescerá a uma taxa duas vezes maior que as outras. 

 

6. O sistema e sua interface - painéis. 

Todo o esforço realizado, da construção de indicadores às soluções tecnológicas, 
culmina na estruturação de um sistema facilitador de uma gestão orientada para 
resultados através de painéis dinâmicos, que funcionam a partir das informações 
sistematicamente nele inseridas. Foram criados vários painéis que possibilitam inúmeros 
cruzamentos, a depender do campo de interesse do usuário, disponíveis a todos os 
colaboradores nos três níveis administrativos da EMATER-DF, o que garante plena 
transparência dos dados e oportunidade permanente à crítica e sugestões. A seguir, os 
painéis: 



6.1. Painel de Esforços. 

Conforme a figura 2 e os passos de RBM apresentados em Bester (2012), esforços 
realizados pela empresa são as atividades que traduzem/organizam/operam o conjunto 
de ingressos humanos, materiais e financeiros necessários para o atingimento de seus 
objetivos. Dadas as suas características, para EMATER – DF o atendimento ao 
beneficiário engloba e sintetiza este conjunto à medida que, como atividade finalística, 
estabelece a ATER como relação empresa/beneficiário dos seus serviços prestados. Vale 
dizer, o atendimento ao beneficiário é o indicador de esforço básico e dele derivam outros 
indicadores tais como beneficiários atendidos, propriedades atendidas, visitas, ações 
desenvolvidas e propriedades visitadas. 

 No modelo em implantação cada um desses indicadores pode ser avaliado até o 
nível do extensionista, por diretriz de planejamento, gênero, classe de idade, mês de 
atendimento, ano IPA (Índice de Produção Agrícola) ano PAA (Programa de Aquisição de 
Alimentos), segmento (familiar, patronal), categoria de produtor (agrícola, não agrícola, 
pecuária), sistema de produção (base agroecológica, convencional, convencional c/ 
pratica agroecológica, em transição), atividade econômica (agroindústria, animal, 
artesanato, floricultura, frutíferas, grandes culturas, hortaliças), produto (espécie 
cultivada), comunidade, bacia hidrográfica, classe de tamanho de área, com e sem DAP 
(Declaração de Aptidão ao PRONAF), tipo de organização (associação, cooperativas, 
empresa...), método (individual, coletivo) e outros.  

 São, portanto, milhões de informações disponíveis nos painéis criados. Imagine-se 
que é possível cruzar cada um dos escritórios (em muitos casos, cada um dos técnicos) 
com 14 filtros de análise, um a um ou agrupados. 

 A capa do painel de esforços (figura 4) permite uma visualização da forma e 
conteúdo com que se apresentam os dados.  

 

FIGURA 4 - PAINEL DE ESFORÇOS 

 

Fonte: EMATER-DF 

 No exemplo descatado pela Figura 4 aparece, totalizado para o ano de 2017, por 
gênero, por unidade executora, por classe de idade, os números de atendimentos com 
repetição (poderia ser SEM repetição), de pessoas atendidas, de visitas realizadas, de 
ações realizadas, de métodos empregados e de propriedades alcançadas. Com um click 



se pode ter as mesmas informações para o segmento produtivo, a categoria produtiva, o 
sistema de produção e assim por diante conforme a primeira linha da tela. Todas essas 
informações podem ser acessadas ao nível de unidade executora e do extensionista 
responsável, com condições de agrupamento conforme interesse do usuário.  

 Perceba-se que ainda não foi implementada a gestão de entradas (recursos 
financeiros, materiais e humanos), o que possibilitará avaliar a eficiência no âmbito da 
RBM, oferecendo maiores informações na perspectiva da racionalidade instrumental. 

 6.2. Painel de Resultados. 

 O painel de resultados (Figura 5) foi desenvolvido para também demonstrar a 
evolução ano a ano de cada indicador, de modo que seja possível perceber as mudanças 
na realidade rural segundo as dimensões e os termos de avaliação da ATER 
desenvolvida pela EMATER – DF, conforme o quadro geral abaixo permite analisar. 

  

FIGURA 5 - PAINEL DE RESULTADOS 

 

FONTE: EMATER-DF 

 A tela principal, exposta na Figura 5,refere-se ao período 2016/2017 (“relógios”) e o 
período de aplicação do modelo - 2014/2017 (barras verticais). Cada indicador pode ser 
avaliado por unidade executora, ano de atendimento, segmento, categoria, etc., conforme 
linha inferior da tela. Note-se ainda que para cada indicador há uma meta planejada que 
serve de base para a aplicação dos recursos necessários à ATER. 

 6.3. Painel de Planejamento 

 Todo bom indicador pressupõe um parâmetro anterior de realização daquilo que 
pretende expressar como nível de execução, ou seja, uma meta. Isto constitui parte 
fundamental do planejamento da EMATER – DF e em seu amparo foi desenvolvido um 
painel de planejamento que informa as metas anuais de cada indicador e das atividades 
inerentes em termos de diretrizes, cadeias produtivas, projetos e métodos utilizados. 
Abaixo, a tela demonstra o painel de planejamento em seu nível agregado (Figura 6). 

 

 

 

 



FIGURA 6 - PAINEL DE PLANEJAMENTO 

 

FONTE: EMATER-DF 

 Descrevendo sucintamente, temos programados para 2017, p. ex., um total de 
116.970 atendimentos a 67.629 beneficiários, correspondendo aos 16 escritórios, com 
quantificação de visitas e métodos empregados pela EMATER – DF. Quando cumprida, 
esta programação deverá contribuir eficazmente para a evolução dos indicadores e, 
consequentemente, gerar os impactos desejados de modo efetivo e relevante. No 
detalhamento do painel, tem-se o espelho e o aprofundamento deste planejamento por 
unidade executora, refletindo inclusive a ação dos extensionistas responsáveis. 

 6.4. Painel de Acompanhamento. 

 Com a alimentação correta e assídua do sistema, é possível acompanhar 
permanentemente a execução das metas programadas em todos os níveis de modo a 
identificar possíveis falhas, atrasos, impedimentos, fatos supervenientes etc., que de 
algum modo interfiram na programação. O painel de acompanhamento (Figura 7) permite 
ver com detalhes do que se trata. 

 

FIGURA 7 - PAINEL DE ACOMPANHAMENTO 

 

FONTE: EMATER-DF 



 O painel nos informa que a meta planejada de 109.246 atendimentos foi superada 
em 8,36%. Os dados podem ser aprofundados por escritório até o nível do técnico 
executor. Este painel tem elementos suficientes para gestão proativa no ciclo de 
planejamento anual de executar “ações corretivas” com defasagem mínima atualmente de 
um mês e futuramente de um dia, quando estiverem as unidades da EMATER DF 
vinculadas “on line”. 

 Existem pelo menos 15 painéis criados, com possibilidade de geração de vários 
outros para auxiliar na gestão orientada para resultados. É um processo que está em 
construção, porém, já amplamente utilizado por toda a gestão da empresa.  

 6.5. Painel de Crédito. 

 Sendo o crédito rural (Figura 8) uma importante medida de alcance da ATER, dada 
sua relevância na expansão, diversificação e apoio ao beneficiário, o modelo apresenta 
uma tela específica da qual se pode realizar uma série de inferências em vários níveis, 
dependendo do interesse do gestor e de cada colaborador. 

 

FIGURA 8 - PAINEL DE CRÉDITO  

 

FONTE: EMATER-DF 

 Percebe-se, por exemplo, que foram elaborados 5.940 projetos, os quais 

alcançaram um valor total superior a 215 milhões de reais, sendo 69, 3 milhões relativos a 

custeio e 146,2 milhões relativos a investimento. Tais dados podem ser observados em 

nível de escritório local da EMATER DF, por agente financiador, por programa etc. 

 6.6. Painel de Produção Agrícola. 

 Este painel (figura 9) oferece milhares de informações relativas à produção e 

produtividade agrícola de cada atividade econômica (cultura explorada), área abrangida 

pelo escritório, bacia hidrográfica, tipo de produtor, sistema ade produção etc., 

possibilitando o acompanhamento ano a não e, portanto, os reais incrementos em cada 

item observado. 



FIGURA 9 - PAINEL IPA AGRÍCOLA

 

 

FONTE: EMATER-DF 

 Na tela acima, por exemplo, todas as informações relativas à produção de abacate 

no Distrito Federal podem ser facilmente obtidas. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

A sustentabilidade institucional está vinculada a um processo de adequação às 
novas demandas da sociedade. Isto constitui um desafio ainda maior em uma instituição 
pública que trabalha com desenvolvimento multidimensional. No entanto, por meio de um 
processo participativo e construtivo isto é possível. 

Existem ferramentas de BI, com modelos de gestão, que operam ao mesmo tempo 
gestão por esforço e orientada para resultados. Tal condição favorece a superação de um 
paradigma restrito a esforços para assumir um novo paradigma orientado para resultados. 
Dessa maneira, é possível maior sintonia e melhores respostas às demandas da 
sociedade, no sentido de construir compromissos que gerem maior sustentabilidade 
institucional. 

A transparência dos dados para os três níveis de gestão, de forma instantânea, cria 
um ambiente de maior confiança e aprimoramento do processo de gestão orientada para 
resultados. Esta evolução na relação do extensionista com a sua própria missão, 
certamente contribui para sensibilizar, motivar e engajar a maioria dos colaboradores da 
EMATER DF, no desafio de executar uma gestão orientada para resultados com 
indicadores multidimensionais. 

Evidente que um processo de mudança dessa magnitude não pode ser operado 
instantaneamente. Não se trata de modelos monolíticos substitutivos. Veja-se que a 
instituição é a mesma, os servidores são os mesmos, a estrutura governamental idem, 
logo, há que se processar em ritmo que altere uma cultura institucional de 40 anos e 
possibilite a adaptação de órgãos parceiros. 



Os sinais emitidos nos três níveis (estratégico, tático e operacional) no processo de 
mudança (não estudados neste trabalho), precisam ser recolhidos e discutidos, 
constituindo certamente um próximo tema de estudo. O feedback é sempre uma 
oportunidade para validação e ajustes que otimizem o sistema implementado. Trata-se de 
promover a sensibilização, motivação, participação, pertencimento e engajamento de 
todos os envolvidos, sem o que a mudança dificilmente será satisfatória. 
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