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REFORMA DO ESTADO

Novo modelo de parceria une
o Estado e o terceiro setor
Por meio das organizações sociais, o setor privado será chamado para atender ao
interesse público, numa conjugação de esforços de colaboração entre Estado e sociedade
civil, para a prestação de serviços que o poder público não cumpre satisfatoriamente
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A
o longo dos últimos
anos, o Estado Brasilei-
ro tem convivido com
a escassez de recursos,
a redução drástica da

inflação, os movimentos sociais for-
tes e organizados, a crise fiscal, e,
principalmente, com o esgotamen-
to do modelo estatizante e as
disfunções da burocracia. É neste
cenário que a Reforma do Estado
toma conta da agenda nacional, dan-
do ênfase à necessidade de se bus-
car alternativas e modelos gerenciais
mais modernos, visando atingir re-
sultados eficientes, que repercutem
diretamente na vida da população.

Que Estado buscamos? Que mo-
delo gerencial queremos? É impor-
tante relembrar Minas antes e após
a Constituição de 1989.

Anteriormente à Constituição Es-
tadual de 1989, a Lei Delegada nº
5, de 8/8/85, que dispõe sobre a
organização e a estrutura do Poder
Executivo, delegou às fundações
funções que:
· não são alcançáveis satisfatoria-

mente por órgão da administra-
ção pública estadual;

· necessitam de atuação em áreas
inadequadas às atividades de

empresa pública ou sociedade de
economia mista;

· dependem de autorização, por
meio de orçamento ou de crédi-
to especial, para a utilização dos
recursos necessários à formação
do patrimônio e ao funcionamen-
to inicial;

· para viabilizar o seu funciona-
mento, possam conjugar às dota-
ções estaduais outros recursos pú-
blicos ou privados.

Sua integração à administração
pública estadual se dava por coo-
peração, o que significa a exis-
tência de uma relação de planeja-
mento e coordenação entre a se-
cretaria e a entidade de direito
privado compreendida em sua
área de competência, não sujeita,
por sua natureza jurídica, à super-
visão governamental e à subordi-
nação hierárquica.

Essas fundações foram consti-
tuídas para realizar atividades não
lucrativas e atípicas do poder pú-
blico, mas de interesse coletivo
nas áreas assistencial, educacional,
cultural e de pesquisa, bem como
nas áreas merecedoras do amparo
estatal, e estiveram até 1989 sob
a tutela do Ministério Público.
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Seus empregados eram regidos
pela CLT, os critérios para compra,
estipulados pela própria entidade,
e a contabilidade, mercantil. Sua
sobrevivência financeira se dava
com a venda de serviços tanto para
o setor público quanto para o pri-
vado, o que nunca impediu que
suas dotações fossem complemen-
tadas pelo Estado, quando neces-
sário.

As políticas eram definidas pe-
los Conselhos Curadores das respec-
tivas fundações, sem a interferên-
cia do governo, que nunca estipu-
lou metas nem cobrou resultados,
tampouco avaliou suas atividades.

Aos poucos, elas foram sendo
trazidas à órbita da administração
pública, até este processo se con-
solidar com a promulgação da Cons-
tituição, em 1989.

Promulgada a Constituição, todas
essas fundações tiveram seus regi-
mes transformados do direito priva-
do para o direito público e passa-
ram a ser regidas pelas regras pró-
prias e comuns da administração
pública estadual, ou seja, as funções
atribuídas a tais entidades, por não
serem alcançáveis satisfatoriamen-
te por órgãos da administração pú-
blica estadual, passaram a integrá-
las. Funções que exigiam flexibili-
dade de gestão passaram a ser
regidas por regras extremamente
rígidas, implicando, muitas vezes,
morosidade de ações.

O modelo se mostra inadequado
e ineficaz, fazendo com que se bus-
que novas alternativas de gestão.
Muito se tem a fazer para que se
desenhe e se consolide, no País,
uma nova e eficiente organização
da vida econômica, social e políti-
ca. Esta organização deve resultar
em um Estado reconstruído, volta-
do para o interesse coletivo e geri-
do por um governo que funcione,
tanto no atendimento às demandas
da sociedade quanto na normaliza-
ção das atividades exercidas pelas
empresas privadas, pelas entidades
sociais e pelos indivíduos. Vivemos

um momento em que os direitos do
cidadão estão cada vez mais
explicitados em nossas leis, porém
a realidade nos coloca assistindo à
incapacidade do Estado de dar sa-
tisfação a eles. O Estado encontra-
se em dificuldade para cumprir os
seus deveres constitucionais.

Assim, a iniciativa do setor pri-
vado surge para atender ao interes-
se público, o bem comum. Este fe-
nômeno permite que novas alter-
nativas sejam buscadas, a partir de
esforços de colaboração entre Esta-
do e sociedade civil, nos quais o
interesse público seja o denomina-
dor comum.

A Reforma do Estado que se pre-
tende é tão profunda que equivale
à sua reinstituição pela sociedade.
É necessário que se oriente, para
equilíbrio das finanças públicas, uma
descentralização executiva da qual
resultem ações de governo mais
seletivas e eficazes, o que pressu-
põe visão de governabilidade aten-
ta, inclusive para a prestação de
serviços cuja eficiência e qualidade
devem ser aferidas pelo grau de
satisfação manifestado pelos contri-
buintes-consumidores. Na realidade,
se queremos resultados de mudan-
ças, temos que mudar a forma com
que os recursos são utilizados.

Surge a necessidade de um es-
forço de parceria: entre os poderes
do Estado, entre o Estado e a inicia-
tiva privada de indivíduos, de em-
presas e de organizações comuni-
tárias não governamentais e não lu-
crativas. As iniciativas privadas para
o bem comum não são incompatí-
veis com políticas públicas eficien-
tes e responsáveis.

O Estado é a sociedade politica-
mente organizada e, portanto, ele é
sua dimensão e projeção. A socie-
dade o instituiu e o constituiu en-
quanto instância de sua própria re-
presentação. Os poderes que o Es-
tado detém derivam, por delegação
de vontades, da sociedade, e os
agentes do Estado que os exercem
são seus mandatários.

As relações entre Estado e socie-
dade têm sido, na verdade,
conflituosas. Fundamentalmente
porque, enquanto instituinte, a so-
ciedade é movimento, transforma-
ção e inovação. E o Estado, enquan-
to instituído, é permanência, con-
servação e ordem estabelecida.

A própria história, contudo, de-
sencadeou forças que conduzem à
mais ampla reparação do poder na
sociedade, que se fortaleceu e se
organizou como espaço público
com crescente autonomia, capaci-
dade de iniciativa e inovação.

Sob o impacto de um Estado que
vem tendo dificuldades para ampli-
ar a sua ação social e de uma socie-
dade com necessidades cada vez
maiores, cresce a consciência nas
pessoas de que é necessário
posicionar-se pró-ativamente no
espaço público, se o que se deseja
é um desenvolvimento social sus-
tentado, considerando o impacto
que o cenário econômico imprime
à realidade social.

O novo modelo institucional que
se propõe para a prestação desses
serviços é baseado na parceria en-
tre governo e sociedade. As ativi-
dades que atualmente são presta-
das diretamente pelo Estado serão
absorvidas por entidades do chama-
do terceiro setor ou setor público
não estatal, onde os serviços não
exclusivos do Estado são aqueles em
que o mesmo atua ao lado de orga-
nizações não estatais e de empre-
sas privadas.

É consenso que a reformulação
do marco legal do terceiro setor
exige o estabelecimento de que os
direitos sejam acompanhados pela
contrapartida de obrigações das en-
tidades para com o Estado, quando
estiverem envolvidos recursos es-
taduais.

Nota-se que ainda não está ama-
durecido um consenso sobre direi-
tos e obrigações para as organiza-
ções do terceiro setor. Ainda não
existe entre os servidores do Esta-
do a compreensão de que uma en-
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tidade de fins públicos deva ter
acesso a recursos estatais para a
consecução de objetivos de caráter
público e de interesse comum. É
desnecessário dizer que, no mo-
mento em que o acesso for conce-
dido a essas entidades, elas terão a
óbvia contrapartida em obrigações,
transparência e controle legalmen-
te estabelecidos, permitindo, inclu-
sive, responsabilizar pessoalmente
seus dirigentes em caso do mau uso
dos recursos pelos quais respondem.

A adoção deste modelo, deno-
minado �Organizações Sociais�, tem
como objetivo melhorar a prestação
dos serviços sociais, orientando o
atendimento para a satisfação do
cidadão-cliente. Nestas áreas, o Es-
tado deixará de ser o executor di-
reto ou o prestador de serviços para
ter um papel de fomento, fornecen-
do recursos e fiscalizando a execu-
ção dos serviços, por meio do con-
trato de gestão.

No contrato de gestão, as políti-
cas públicas estarão traduzidas nas
metas que o Estado deseja que se-
jam atingidas para cada área. O Es-
tado acompanhará a execução e
avaliará os resultados por meio de
mecanismo inovador, inexistente
quando tais funções eram exercidas
pelas fundações privadas. Isto sig-
nifica que o Estado não está abdi-
cando de sua capacidade de influir,
de coordenar e mesmo de contro-
lar, só que agora o fará em parceria
com a sociedade.

A grande diferença é que nem
tudo o que é público tem que ser
necessariamente governamental. Exis-
tem ações privadas que desenvolvem
fins públicos não lucrativos. As orga-
nizações sociais, embora caracterizan-
do uma inovação institucional, não
representam uma nova figura jurídi-
ca, inserindo-se no marco legal vi-
gente sob a forma de associações ci-
vis sem fins lucrativos.

Uma vez qualificada como orga-
nização social, a entidade receberá
recursos financeiros do Estado pre-
vistos na lei orçamentária e passará

a contar com várias vantagens em
relação às entidades estatais, na
prestação de serviços. A primeira
diz respeito à autonomia adminis-
trativa. O regime de trabalho dos
empregados é o estabelecido pela
CLT e as contratações serão feitas

metas previstas no contrato de ges-
tão. O Estado passa a controlar os
resultados, ao contrário do que ain-
da é usual na administração públi-
ca, onde é feito o controle dos pro-
cessos, independentemente do
atendimento às demandas da popu-
lação. Isso garante ainda a transpa-
rência das atividades desenvolvidas
pelo controle social exercido por
intermédio do Conselho de Admi-
nistração, controle este  não exerci-
do antes da Constituição de 1989.

Não se deve confundir o modelo
de organização social com o de
privatização. Na privatização, o
patrimônio público é vendido e os
compradores têm autonomia para fa-
zer o que quiserem. No caso das or-
ganizações sociais, não há venda de
patrimônio, sendo permitido somen-
te a uma determinada entidade o uso
do patrimônio público. Outra diferen-
ça é que a entidade qualificada como
organização social só poderá usar
patrimônio e recursos públicos para
alcançar os objetivos especificados no
contrato de gestão. Para isso, serão
estabelecidos indicadores e sistemá-
ticas de acompanhamento e avalia-
ção pelo poder público e pelo Con-
selho de Administração.

No modelo proposto, os servi-
dores têm a possibilidade de am-
pliar os seus horizontes profissio-
nais, pois �poderá ser estabelecido
um novo pacto entre indivíduos e
organização, baseado na avaliação
de desempenho e no mérito.�

O modelo das organizações so-
ciais está, desde janeiro deste ano,
sendo utilizado na Associação de Co-
municação Roquete Pinto e na
ABTLUS.

Para o diretor da ABTLUS, a im-
portância do novo modelo de ges-
tão está na introdução do conceito
de avaliação de resultados. �Hoje,
com raríssimas exceções, não exis-
te cobrança de resultado nas orga-
nizações públicas. Normalmente,
auditorias e análises de contas se
limitam a verificar aspectos formais
de legalidade nas operações realiza-

de acordo com os critérios de mer-
cado, o que torna o processo de
recursos humanos mais ágil.

Uma Organização Social também
terá plano próprio de cargos e salá-
rios, oferecendo salários compatí-
veis com os do mercado. Neste
modelo, as regras de seleção são
mais flexíveis se comparadas às uti-
lizadas pelas atuais fundações. Elas
também poderão comprar equipa-
mentos e contratar serviços seguin-
do regras próprias de licitação.

Se por um lado existe mais li-
berdade para que seja possível a
implantação de uma administração
gerencial, as organizações sociais
deverão prestar contas da sua atua-
ção, por meio do controle sobre as
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das. Com isso, os maiores desperdí-
cios de recursos do contribuinte po-
dem acontecer dentro da mais per-
feita legalidade. O contrato de ges-
tão não pode se tornar uma ação en-
tre amigos, entre o Estado e as orga-
nizações sociais. Ao permitir que a
relação com uma instituição que não
apresente o desempenho esperado
seja rompida, ele passa a ser uma
garantia de eficiência no uso dos re-
cursos do contribuinte.�

O governo de Minas Gerais está
vivenciando duas experiências de
parceria com a sociedade civil: Cai-
xa Escolar e Fundação TV Minas
Cultural e Educativa.

A Caixa Escolar é um processo
de gestão descentralizada implan-
tado e utilizado pela Secretaria de
Estado da Educação/MG para ma-
nutenção e conservação dos esta-
belecimentos de ensino, aquisição
de equipamentos e de material di-
dático e execução de projetos fi-
nanciados pelo Banco Mundial, sem
burocracia.

A Caixa é uma sociedade civil
de direito privado, sem fins lucrati-
vos. Sua responsabilidade é definir
prioridades e preparar projetos e o
seu poder de decisão está no
colegiado, constituído pelos pais de
alunos, professores, funcionários da
escola e alunos maiores de 16 anos,
que elegem o conselho fiscal, apro-
vam e encaminham a prestação de
contas dos gastos à SEE/MG, como
também administram os recursos
arrecadados por meio da prestação
de serviços e de doações.

A partir da sua implantação, em
1991, muitas dificuldades existen-
tes foram sanadas:
· as compras realizadas através da

SEE passaram a ser feitas direta-
mente;

· a interferência das lideranças po-
líticas locais na intermediação dos
recursos desapareceu;

· os relatórios desnecessários fo-
ram extintos;

· recursos foram aplicados nas eco-
nomias locais.

As Caixas Escolares são inteira-
mente responsáveis pelos seus pro-
cessos de despesas. Qualquer des-
pesa é aprovada pelo conselho fis-
cal e as prestações de contas, pelo
colegiado. Somente quando ocorre
alguma denúncia formal de desvio

A Fundação TV Minas Cultural e
Educativa teve suas atividades
finalísticas terceirizadas por meio de
processo licitatório. O Sistema
Salesiano de Videocomunicação
(SSV), vencedor da licitação, assi-
nou termo de compromisso com o
Estado, onde objetivos e metas fo-
ram firmados, com indicadores cla-
ros. Assim, o Estado pode acompa-
nhar toda a �produção� da TV Mi-
nas por meio das metas pactuadas.

Vale ressaltar que os resultados
alcançados no exercício de 1997
indicam a correção e a certeza das
medidas adotadas. Demonstram ain-
da que a equipe da fundação, moti-
vada pela inserção de regras de fun-
cionamento similares às das entida-
des privadas, conseguiu mais com
menos, reduzindo, inclusive, o seu
grau de dependência de recursos
públicos de 75% para 50%, não só
alcançando as metas, mas também
superando-as e inserindo outras
além das firmadas.

Minas se prepara buscando par-
ceiros que possam, em colaboração
com o Poder Executivo, construir um
Estado transparente e eficiente, vol-
tado para as suas atividades exclu-
sivas.

Em síntese, a reconstrução da
sociedade civil no Brasil é também
a �reinvenção� de novas formas de
interlocução entre os diversos ato-
res sociais. Diferentemente do pas-
sado, quando o público era confun-
dido com o estatal, hoje é impor-
tante fazer esta distinção entre o que
é público, mas não é estatal e nem
de interesse privado no mercado.

É preciso refletir sobre uma es-
fera que não é governo nem mer-
cado, mas é pública, não estatal e
não mercantil. Para tanto, são con-
siderados os agentes sociais
dinamizadores destes espaços pú-
blicos, em particular as Ongs. A
transparência nesta intervenção está
traduzida na visibilidade quanto aos
seus fins e propósitos, comparecen-
do em público para assumi-los como
compromissos.

quanto à aplicação dos recursos
transferidos pelo Estado é que a
auditoria da SEE é acionada. Se exis-
tir irregularidade na aplicação dos
recursos próprios, a apuração é fei-
ta pelo conselho fiscal juntamente
com o colegiado, podendo causar a
exoneração do diretor por malver-
sação dos recursos da Caixa.

A Caixa Escolar tem muitas ca-
racterísticas da Organização Soci-
al e é intenção do Estado incentivá-
la a se tornar organização deste
tipo. O sucesso de uma Caixa Es-
colar depende basicamente da sua
gerência. Nenhum mecanismo de
controle e acompanhamento vai
conseguir  subs t i tu i r  um bom
gerenciamento.
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