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Avaliando a Gestão III: Divulgação e
Resultados
Dentro de suas possibilidades, a prefeitura deve divulgar os resultados da avaliação de forma clara e facilmente compreensível
para a população. É preciso superar a tendência de ignorar as
deficiências da administração. Avaliações e opiniões contraditórias devem ser registradas e explicitadas. O governo pode se
antecipar, divulgando as críticas existentes e sua versão para os
fatos, estimulando o debate sobre a gestão.
Os resultados devem levar em conta:
a) qualidade da gestão
Avaliar a gestão é importante para corrigir rumos indesejados que
podem estar sendo tomados sem se perceber. Avaliações periódicas permitem identificar e aproveitar oportunidades de ação para
solucionar problemas, reduzir desperdícios ou realizar ações para
atingir compromissos de governo. E, ao inverso, deixar de avaliar
a gestão pode deixar a prefeitura em um caminho que produza
como conseqüências finais a ineficácia da prefeitura e a deterioração da sustentação política do governo.
b) promoção da cidadania
A transparência da administração é um ponto fundamental para
a democratização da sociedade e consolidação da cidadania. Não
pode, portanto, ficar restrita à simples divulgação dos atos do
governo. A avaliação dos impactos e resultados desses atos permite uma ampliação da transparência, sendo um fator de promoção da cidadania.
As informações utilizadas para a avaliação (tanto aquelas relativas às ações de governo quanto às relativas à configuração espacial e sócio-econômica da cidade), além de se integrar ao Sistema
de Informações para o Planejamento, podem ser integradas a um
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Sistema de Informações para a Cidadania, permitindo que a
sociedade se aproprie delas. Rompe-se, portanto, o monopólio da
informação pelos técnicos e dirigentes municipais. Essa democratização das informações auxilia a sociedade não só a controlar
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as ações do governo municipal: também permite que os movimentos e entidades que atuam na vida política e social formulem
propostas de prioridades e de intervenção e as ofereçam ao poder
público para implantação.
Finalmente, temos que ter em mente, que a avaliação da gestão
deve ser democrática, ou seja, ter a participação efetiva da população interessada, aproximando desta forma, as necessidades dos
cidadãos com os objetivos da administração.
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