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Avaliando a Gestão I: Introdução e
Sistema de Avaliação
A redefinição de encargos entre a União, Estados e Municípios é
uma das perspectivas de alteração na conjuntura política para os
próximos anos. Ampliar-se-á a discussão sobre a transferência de
responsabilidades e de recursos para os municípios. Esta transferência, no entanto, só trará efeitos positivos se os governos
municipais puderem assumir suas funções com eficiência e eficácia. Reforça-se a importância de avaliar as gestões municipais
também pelo fato de que os atuais mandatos já alcançaram mais
da metade de sua duração e não sobra muito tempo para
redefinir rumos. Também não há como adiar a implantação de
pontos do programa de governo que até agora sequer foram tocados.
A avaliação deve ser um procedimento regular. É importante
fazer um esforço maior anualmente e no fim do governo, mas
devem ser adotados mecanismos de avaliação constante, permitindo, inclusive, a comparação entre diferentes momentos do
governo ou entre a gestão presente e as anteriores.
Para garantir um mínimo de eficácia ao trabalho, é preciso adotar
um sistema de avaliação. Isto não significa realizar um processo
de avaliação longo, custoso e burocrático. Significa definir claramente as responsabilidades, os participantes, as etapas, os instrumentos de avaliação, as fontes de informações e os procedimentos para sua análise.
A escolha do método de avaliação depende das características do
município e da gestão. Qualquer que seja o método adotado,
alguns pontos são obrigatórios em um governo preocupado com
a consolidação da cidadania: participação popular e dos funcionários, critérios objetivos de análise, integração entre uma
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avaliação global da gestão e as diversas avaliações setoriais, preocupação com o avanço dos direitos sociais e políticos e divulgação pública dos resultados.
A discussão da avaliação com a população deve ser usada como
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um importante subsídio para o debate de prioridades e metas
para o futuro. Quando possível, a avaliação deve se integrar aos
instrumentos de participação popular da gestão, especialmente o
processo de elaboração participativa do orçamento. A apresentação e discussão da avaliação com a população permitem o contato direto com ela, mas é trabalhosa.
O uso de pesquisas de opinião é uma forma válida de identificação da opinião popular e, portanto, de entender os impactos
das ações do governo junto à sociedade. Não se pode realizar uma
pesquisa sem critérios técnicos específicos, o que normalmente
exige a contratação de especialistas.
O método de avaliação adotado deve prever a integração entre
uma avaliação global da gestão e avaliações setoriais. Cada área
deve realizar seu próprio processo, para que as ações possam ser
avaliadas de forma aprofundada. A avaliação global, no entanto,
não pode ser apenas a soma das avaliações setoriais. Nela devemse avaliar as ações, posturas e valores comuns a todos os setores;
o cumprimento das diretrizes do programa de governo; a relação
do governo municipal com a sociedade e sua preocupação com o
avanço dos direitos sociais e políticos.
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