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RESUMO: O panorama evolutivo do Estado Moderno permite um desenho estrutural 

das políticas públicas educacionais. Um novo conceito de gestão pública encontra-se 

vigente no Brasil, marcado, no plano de repartição das competências federativas, pela 

regulação das políticas sociais amparada na descentralização da execução e na 

centralização da formulação e do controle sobre os resultados. Este artigo aborda o 

contexto de criação da política de planos, bem como apresenta elementos inerentes a 

esta nova maneira de gestão, revelando fragilidades na dinâmica de cooperação 

federativa e na autonomia do espaço local na implementação das ações no sistema de 

ensino. 
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INTRODUÇÃO 

 

As reformas empreendidas no setor público em diversos países, influenciadas 

por movimentos como a globalização, as tecnologias de comunicação e informação e a 

reestruturação produtiva fizeram emergir um novo modo de regulação das políticas 

sociais amparado na descentralização da execução e na centralização da formulação e 

do controle sobre os resultados.  

As políticas educacionais no Brasil, nas últimas duas décadas, vêm sendo 

desenvolvidas tendo como referência os pressupostos da nova gestão pública. Com 

ênfase na descentralização dos serviços públicos e investimentos em ações para 

melhoria do desempenho governamental, via introdução da lógica de resultados, 

visando ao aperfeiçoamento da gestão e ao aumento da eficiência e do controle social.  
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Desta forma, o setor educação vem passando por profundas transformações, na 

medida em que os modelos organizacionais estão sendo revistos, tendo como base as 

questões econômicas, políticas e sociais que atingem as sociedades capitalistas.  

Nesse contexto, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) surgiu como 

uma política do Estado em 2007. Caracteriza-se como um plano instituído pelo 

Ministério da Educação (MEC) pautado, sobremaneira, em aspectos que possam revelar 

resultados, atingir metas, controlar as ações, atuar no sentido da responsabilização e 

promover os ajustes reguladores necessários ao processo de acordo com essa lógica. 

Trata-se de uma política da educação básica que se constitui em um dos elementos das 

reformas empreendidas no setor público, iniciadas na década de 1990 e ainda em curso, 

com efeitos consideráveis para os rumos da educação brasileira. 

Este trabalho tem a finalidade de analisar os fatores determinantes da política de 

educação básica brasileira instituída pelo PDE no bojo da nova gestão pública, 

relacionando esta dinâmica com as bases que dão sustentação às relações 

intergovernamentais no referido plano. Com esse intuito, buscaremos discutir o papel do 

Estado nas políticas públicas, em especial nas educacionais. Posteriormente, 

abordaremos as mudanças ocorridas na gestão pública brasileira na década de 1990. 

Discorreremos, ainda, sobre a dinâmica das relações entre os níveis da Federação em 

âmbito das políticas públicas e, finalmente, buscaremos identificar as características do 

modelo de gestão adotado pelo PAR (Plano de Ações Articuladas) para a educação 

básica brasileira, como materialização da lógica do modelo de gestão adotado. 

 

O ESTADO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Ao longo da história, o Estado assumiu as mais variadas faces, em um processo 

de constante transformação, para interagir com a dinâmica social. Nesse percurso de 

mudanças, o Estado Moderno, no decorrer de sua evolução, foi levado a se reconfigurar, 

por mais de uma vez, desenvolvendo e implementando novas formas de atuação. Disso 

resultou um emaranhado de processos de reforma e contra-reforma nos vários Estados 

nacionais, em um movimento dirigido ora à centralização administrativa, ora a uma 

tendência descentralizadora, nesta última alternativa marcado por maior flexibilização 
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da estrutura administrativa e redução do seu tamanho em termos de abrangência de suas 

ações. 

As formulações de princípios e valores para a estrutura política, administrativa e 

ideológica de um Estado nacional acompanham as teorias estabelecidas em cada 

momento histórico proveniente de respostas às questões apresentadas pela dinâmica 

social, cultural, política e econômica. Nessa disputa se destacam as aproximações 

teóricas capazes de atender as aspirações em cada contexto. 

A teoria política liberal enquanto dominante no pensamento do Ocidente 

concebe as funções do Estado centradas na garantia dos direitos individuais, sem maior 

interferência nas esferas da vida pública e, especificamente, na esfera econômica da 

sociedade. Entre os direitos individuais, destaca-se a propriedade privada como direito 

natural, assim como o direito à vida, à liberdade e aos bens necessários para a 

conservação desses valores. 

Ao estudar as funções do Estado nas modernas sociedades, Afonso (2001) 

afirma que este pode ser entendido como a organização política que, a partir de um 

determinado momento histórico, conquista, afirma e mantém a soberania sobre um 

determinado território, aí exercendo, entre outras, as funções de regulação, coerção e 

controle social – funções essas também mutáveis e com configurações específicas, e se 

tornando, já na transição para a modernidade, gradualmente indispensáveis ao 

funcionamento, expansão e consolidação do sistema econômico capitalista.  

Por seu turno, as políticas públicas enquanto ações que determinam o padrão de 

proteção social ou intervenção implementada pelo Estado traduzem, no seu processo de 

elaboração e implantação e, sobretudo, em seus resultados, formas de exercício político, 

envolvendo a distribuição e redistribuição de poder, o papel do conflito social nos 

processos de decisão, a repartição de custos e benefícios sociais. 

Offe (1984), ao analisar as origens das políticas sociais traçadas pelo Estado 

capitalista contemporâneo, defende que este atua como regulador das relações sociais a 

serviço da manutenção das relações capitalistas em seu conjunto. Portanto, as políticas 

(públicas) sociais são consideradas ações do Estado na tentativa de regular os 

desequilíbrios gerados pelo desenvolvimento da acumulação capitalista. 

Os contornos do modelo de intervenção estatal vigente foram delineados a partir 

da crise do Estado de Bem-Estar Social, constituído depois da II Guerra Mundial como 
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uma forma de regulação social, no âmbito de um determinado estágio de 

desenvolvimento do capitalismo. Seu modelo manifestava-se na organização e produção 

de bens e serviços coletivos públicos ou privados, regulados pelo Estado. 

O modelo intervencionista de Estado proposto pelo paradigma keynesiano 

tornou-se questionável a partir da eclosão da crise do petróleo em 1973, a qual gerou um 

quadro de instabilidade na economia mundial, época em que se desencadearam no 

mundo capitalista profunda recessão, baixas taxas de crescimento e elevada taxa de 

inflação. A crise foi identificada como consequência do modelo do Estado de Bem-

Estar Social, incapaz de regular os desequilíbrios gerados pelo desenvolvimento. E, por 

conseguinte, as políticas sociais foram fortemente criticadas e responsabilizadas pela 

crise do capitalismo. (FIORESE, 2006) 

A partir disso, o modelo de produção taylorista/fordista, compatível com o 

modelo de desenvolvimento keynesiano, passa a ser desacreditado. Assim, as grandes 

modificações ocorridas nas sociedades contemporâneas, no século XX, foram 

influenciadas pela necessidade de reorganização do capital que, em crise, tentava 

superar o modelo taylorista/fordista de produção, considerado lento, rígido e 

padronizado, por um modelo mais ágil, mais flexível que atendesse às atuais exigências 

do mercado. 

No âmbito da gestão pública, a burocracia passa a ser classificada como 

excessivamente apegada a normas e ineficiente. Além disso, tais mudanças evocaram a 

adoção de uma série de estratégias de descentralização da gestão e maior participação e 

controle da sociedade. 

Essa linha de pensamento tem seus fundamentos em uma política 

macroeconômica que, segundo Abrucio (2003), estaria redefinindo o papel do Estado. 

Essa redefinição passa pela reorganização das funções do Estado: de um modelo 

pautado em políticas keynesianas – garantindo políticas públicas na área social 

(educação, saúde, previdência social, habitação) e inspirado no modelo burocrático 

weberiano, ao qual compete manter a impessoalidade, a neutralidade e a racionalidade 

do aparato governamental – para um Estado baseado na lógica do mercado, tido como 

eficiente, ágil, capaz de oferecer serviços de qualidade à população e organizado dentro 

de um modelo gerencial que privilegia a ótica da eficiência, da eficácia e da 

produtividade.  
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Nesta senda, emerge a regulação nos processos de recomposição do papel do 

Estado e na alteração dos seus modos de intervenção governativa tendo em vista a 

adaptação, conformidade e estabilização do sistema capitalista. 

Inegavelmente, a gestão pública passa a ser influenciada em todos os setores por 

essas novas ideias, desencadeando alterações substantivas no padrão de regulação e 

controle dos serviços públicos. 

 

REFORMA DA GESTÃO PÚBLICA NO BRASIL 

 

Embora o Brasil não tenha implementado o Estado de Bem-Estar Social, sua 

gestão pública não ficou alheia a esse processo de mudança, vindo a empreender, ao 

longo do século passado, algumas alterações fundamentais na sua estrutura 

organizacional, o que culminou, na década de 1990, com a reforma administrativa do 

Estado a qual alterou profundamente a configuração do federalismo brasileiro a partir da 

intensificação da política de descentralização. 

No âmbito da administração pública federal, especificamente no período em que 

foram determinadas as diretrizes para a atuação dos Estados nacionais, no Consenso de 

Washington
1
, o Brasil enfrentava a desestabilização econômica demarcada na década de 

1970 e que se agravou nos anos da década de 1980 com a crise da dívida externa e a 

desaceleração do crescimento econômico, os quais trouxeram muitas conseqüências, 

dentre elas o impacto dessa conjuntura sobre a população, com a escassez de emprego e 

o aumento da inflação.  

Ademais, o Estado brasileiro enfrentava a crise fiscal e a redução dos recursos 

públicos para provimento das necessidades impulsionadas por esta crescente 

desestruturação. Esses aspectos levaram muitos à crença de que um dos maiores 

problemas do país não era simplesmente a escassez de recursos, mas a forma com que o 

Estado estava organizado para fazer uso desses recursos. Desse modo, o sistema 

burocrático de administração, conforme caracterizaram o regime brasileiro, foi apontado 

                                                
1 Consenso de Washington foi como ficaram conhecidas as conclusões de uma reunião na capital norte-

americana, na qual foram estabelecidas medidas para ajudar países a estabilizar suas economias. Demarca 

também a construção de regras que orientaram as reformas de Estado em países da América Latina, em 

atendimento a uma ordem transnacional. 
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como um dos fatores favoráveis à crise, qualificada como “crise de governabilidade” 

(BRASIL, 1995).  

Assim, como alternativa para o enfrentamento dos complexos problemas do 

país, surge a proposta de reestruturar o Estado na perspectiva do redimensionamento de 

suas funções.  

Com esse propósito, em 1995, surge o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado (PDRAE) como documento máximo de expressão sistematizada da proposta de 

reestruturação do Estado. Para este Plano a crise brasileira se agravou porque na década 

de 80, após transição democrática, o Estado a ignorou, subestimando a crise de 

governabilidade, não atentando para os desequilíbrios sociais. O PDRAE foi construído 

com a especificidade de tornar a administração pública mais eficiente na esfera federal, 

com perspectiva de alargar suas diretrizes para Estados e Municípios.  

Dentre os vários aspectos da proposta destaca-se a mudança na concepção da 

função do Estado na sociedade através da redefinição do seu papel, “[...] que deixa de 

ser responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social pela via da produção de 

bens e serviços, para fortalecer-se na função de promotor e regulador desse 

desenvolvimento”. (BRASIL, 1995, p. 4). 

A partir desta lógica, o PDRAE pode ser caracterizado como um tipo de regulação 

institucional, normativa e de controle. Segundo definição de Barroso (2006), cuida-se 

de um conjunto de ações decididas e executadas por uma instância (governo, hierarquia 

de uma organização) para orientar as ações e as interações dos atores sobre as quais 

detém certa autoridade. 

As mudanças na forma de conceber o Estado provocaram modificação nas 

relações intergovernamentais através da substituição gradual de um modelo 

intervencionista de Estado por funções de caráter orientador e regulador, criando um 

novo espaço de atuação para as instâncias subnacionais de governo e até de instituições 

de natureza não governamental. 

 

A NOVA GESTÃO PÚBLICA E AS RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS 

 

A partir das reformas empreendidas no setor público brasileiro em meados da 

década de 1990, tem se evidenciado que os governos locais não conseguem resistir ao 
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crescente processo de transferência de funções de gestão, na medida em que as políticas 

passam a ser definidas em âmbito central, com repasse das responsabilidades pela 

execução para outras instâncias governamentais. Essa mudança provocou uma alteração 

significativa na distribuição das competências entre os entes federados, no que se refere 

ao processo de implementação de políticas, que envolveu a transferência, para os 

Estados e Municípios, da responsabilidade de oferta de vários serviços, dentre esses, os 

serviços sociais, como os de educação. 

As estratégias da nova gestão pública inauguram, através do empoderamento, da 

responsabilização e da descentralização, um (neo) taylorismo (ABRUCIO, 1997), a 

partir do momento em que distribuem tarefas e delega poder de decisão, em geral no 

âmbito da administração dos serviços, em níveis inferiores da escala organizacional. 

A descentralização/desconcentração da gestão e do financiamento enquanto 

elemento da nova gestão pública ocorreu através da transferência de responsabilidades 

entre os entes federados, com o propósito de se estabelecer o pacto federativo, que, 

segundo Abrúcio (2009), ainda não se efetivou, pois seria necessário definir e 

estabelecer um regime de colaboração entre estes entes que fosse mais equilibrado, que 

tivesse um padrão nacional de qualidade dos seus serviços e que pudesse combater as 

desigualdades entre regiões e entre Municípios. 

Apesar do pacto federativo ainda não ter sido alcançado a contento, o processo 

de descentralização foi impulsionado pela maior autonomia concedida aos sistemas 

educacionais na gestão administrativa e pedagógica, bem como pela participação da 

sociedade civil na regulação da garantia do direito à educação. Este movimento possui 

estreita relação com a microrregulação local que se insere num complexo jogo de 

estratégias, negociações e ações de vários atores, pelo qual as normas, injunções e os 

constrangimentos da regulação nacional são reajustados localmente (BARROSO, 2006). 

Além da gestão, o processo de descentralização se configurou através do 

financiamento da educação com o estabelecimento da política de fundos na educação 

básica iniciada com a Emenda Constitucional n. 14/96 que alterou os dispositivos 

constitucionais, de modo a regulamentar a criação do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 

(Fundef) e depois com a Emenda Constitucional n. 53/07, com a substituição do Fundef 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento e Manutenção da educação Básica e 
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Valorização do Magistério (Fundeb). Ambos são fundos de natureza contábil, nos quais 

Estados, Municípios e Distrito Federal contribuem com a destinação de percentual de 

recursos provenientes de impostos vinculados à educação. 

Ainda, pode-se observar no rol da reforma educacional em voga: a 

preponderância de parcerias diretas entre Ministério da Educação (MEC), Municípios e 

escolas, sem uma mediação com os Estados federados; o envolvimento de outras 

instituições na implementação de programas sociais no nível local, como, Organizações 

Não Governamentais (ONG), sindicatos, entre outras; a ausência de políticas regulares; 

a diversidade de programas especiais, ações e programas focalizados, assistenciais e 

compensatórios. 

A par do fenômeno da descentralização, a criação de um sistema nacional de 

avaliação configurou o processo de regulação (centralização) do sistema educacional, 

com intuito de controlar o desempenho das redes/sistemas de ensino.  

Tais mecanismos proporcionam a indução de políticas educacionais através do 

monitoramento e também estimulam procedimentos competitivos entre escolas e 

sistemas de ensino. Esse mecanismo de controle foi instituído nos anos 1990 com a 

criação do SAEB (Sistema Nacional de Educação Básica), do ENEM (Exame Nacional 

do Ensino Médio), do ENC (Exame Nacional de Cursos), que, embora apresentassem 

características e propósitos específicos, contribuíram para o fortalecimento de uma 

cultura de avaliação educacional e de regulação no país.  

Para Lessard (2006), a operacionalização da ótica burocrática no contexto da 

regulação se dá por meio de indicadores quantitativos e um rigoroso acompanhamento 

do desempenho dos professores, alunos, escolas e sistemas educacionais.  

Nota-se, portanto, a introdução de uma nova tecnologia, pautada em um método 

de regulação que emprega julgamentos, comparações e demonstrações como meios de 

controle de atritos e mudanças, traduzidos em um fenômeno denominado por Ball 

(2005) por performatividade.  

Para Castro (2007), essa cultura empresarial competitiva inserida no setor 

público contribuiu para alterar o modelo de administração pública, através da 

flexibilização da gestão, redução dos níveis hierárquicos e aumento da autonomia de 

decisão e responsabilidades dos gestores. 
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Torna-se relevante destacar que a tendência de mudanças na gestão pública, nas 

últimas duas décadas, foi marcada por reformas educacionais influenciadas: a) por 

acordos estabelecidos durante as Conferências Mundiais de Educação, como as de 

Jomtiem (1990) e Dakar (2000), por Encontros da CEPAL (Comissão Econômica para a 

América Latina e Caribe), entre outros, nos quais o Brasil, enquanto signatário, 

comprometeu-se a alfabetizar adultos, aumentar o tempo de escolarização da população 

e melhorar a qualidade do ensino; b) pelo processo de globalização que tornou a agenda 

educacional globalmente estruturada; c) pelas demandas econômicas que intensificaram 

a competitividade regional e global; d) pelas demandas educacionais que visavam à 

garantia do direito à educação e asseguravam o dever da União, Estados e Municípios 

na oferta de educação, com garantia de um do padrão mínimo de qualidade. 

 Esta agenda se constituiu num processo de descentralização/desconcentração da 

gestão e financiamento e centralização dos resultados, já que as principais funções do 

Estado, de acordo com Afonso (2001), seriam legislar e avaliar. 

Este quadro nos remete às características do nível de regulação transnacional, 

assim denominado em tese por Barroso (2006). Diz respeito à dinâmica de domínio dos 

países centrais em relação aos países periféricos ou semiperiféricos e se traduz num 

 
[...] conjunto de normas, discursos e instrumentos (procedimentos, técnicas, 

materiais diversos etc.) que são produzidos e circulam nos fóruns de decisão 

e consulta internacionais, no domínio da educação, e que são tomados pelos 

políticos, funcionários ou especialistas nacionais como “obrigação” ou 

“legitimação” para adoptarem ou proporem decisões ao nível de 

funcionamento do sistema educativo (BARROSO, 2006, p. 44).  

 

Com efeito, apreender os níveis de regulação oferece substrato empírico-

descritivo à identidade das políticas públicas educacionais em execução no Brasil, 

especialmente o PDE. 

 

A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA INSTITUIDA NO PDE 

 

As políticas educacionais no Brasil, nas últimas duas décadas, vêm sendo 

desenvolvidas tendo como referência os pressupostos de uma nova gestão pública. 

Desta maneira, tais políticas estão pautadas sobremaneira, em aspectos que possam 

revelar resultados, atingir metas, controlar as ações, atuar no sentido da 
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responsabilização e promover os ajustes reguladores necessários ao processo de acordo 

com essa matriz. 

Nesse panorama, surge o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 

instituído pelo MEC, em abril de 2007. Este é um plano desenvolvido no processo de 

mudanças na gestão da educação básica brasileira, num cenário que aponta a 

necessidade de implementação de modalidades de planejamento e de avaliação de larga 

escala como instrumentos de regulação para mensurar o desempenho dos sistemas de 

ensino.  

A teor deste plano, em 2007, surge o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), como instrumento para medir o desempenho de sistemas e de escolas, 

utilizado para definir as metas educacionais, com base na Prova Brasil e taxa de 

aprovação.  

Na opinião de Oliveira (2009), este índice fomentou a política de 

responsabilização dos atores educacionais através da descentralização das ações, do 

comprometimento dos responsáveis pelas ações educativas, sob o discurso de resgate de 

direitos e garantias estabelecidas na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional.  

Lessard (2006), num esforço de interpretação dessa nova gestão visualiza a 

regulação sob a ótica mercantil pela importância da resposta à demanda dos clientes ou 

consumidores, considerando a flexibilidade, a adaptação às realidades locais, a 

concorrência e a eficiência. 

Outrossim, como desdobramento das ações de implementação do PDE, 

encontra-se o Decreto Presidencial n. 6.094/2007. Esse Decreto apresenta o Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação como a conjugação dos esforços da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, atuando em regime de colaboração, das famílias 

e da comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da educação básica.  

Aludido Plano define que a participação da União no Compromisso seria 

pautada no incentivo e apoio à implementação, por parte dos Municípios, Distrito 

Federal, Estados e respectivos sistemas de ensino, das diretrizes que norteiam as ações 

desse Plano. 

No bojo desse Plano, no nível dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios 

surge, por iniciativa do MEC, o Plano de Ações Articuladas (PAR), como instrumento 
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de planejamento estratégico de caráter plurianual com o objetivo de contribuir com a 

melhoria das condições de acesso, permanência e desenvolvimento dos sistemas de 

ensino através de ações supletivas e redistributivas entre os entes federativos, destinadas 

à correção progressiva das disparidades no padrão de qualidade do ensino.  

O PAR, ao ser elaborado pelos entes federados, deveria congregar todas as ações 

de cada sistema de ensino de forma a permitir o acompanhamento e monitoramento com 

vistas à melhoria dos resultados escolares, medidos através do IDEB. 

A opção por adotar modelos educacionais baseados em princípios da nova 

gestão pública inaugura um novo tipo de atuação do Estado na condução das políticas 

públicas - em geral e não só na educação - elaboradas e implementadas a partir de uma 

racionalidade técnica cuja lógica de produção e reprodução é oriunda dos princípios 

mercadológicos, de eficiência, eficácia e de competitividade. 

 

 

 CONCLUINDO 

 

A literatura consultada aponta que as reformas educacionais em curso no Brasil 

nos últimos anos pautaram-se em uma gestão de políticas públicas voltada para a busca 

de maior eficiência e produtividade na gestão e na “desresponsabilização da União para 

com a provisão da educação básica” (DUARTE, 2005, p. 822), transferindo essa 

atribuição para os entes subnacionais (Estados e Municípios). 

Além disso, podemos enfatizar a limitação do papel dos Estados, enquanto entes 

federados, na interlocução “União – Municípios” diante da política da educação básica, 

o que pode representar perdas em relação à organização política e administrativa, 

enquanto ente federado, assim como à otimização dos recursos empreendidos nas ações 

educacionais. 

Outro aspecto, relacionado à política da educação básica brasileira efetivada 

através desses instrumentos e dessa linha de gestão, revela o pouco espaço de autonomia 

dos sistemas de ensino e das escolas para definir o seu currículo, organizar os tempos e 

espaços educativos, dentre outros. Porém, essa organização está condicionada a um 

conjunto de instrumentos regulatórios específicos e rígidos impostos pelo Ministério e a 

um “[...] sistema de avaliação externa, em larga escala, centralizado e com foco no 
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rendimento do aluno e no desempenho dos sistemas de ensino” (COELHO, 2008, 

p.230).  

Nesse sentido, a autonomia dos sistemas de ensino torna-se mais retórica do que 

efetiva, pois toda ação da gestão da educação está condicionada por indicadores 

quantitativos externos, orientados para a avaliação, comparação e responsabilização. 

A opção por adotar modelos educacionais baseados em princípios da nova 

gestão pública inaugura um novo tipo de atuação do Estado na condução das políticas 

públicas – em geral e não só na educação – elaboradas e implementadas a partir de uma 

racionalidade técnica cuja lógica de produção e reprodução é oriunda dos princípios 

mercadológicos, de eficiência, eficácia e de competitividade, ou seja, pela busca de 

resultados. 

Infere-se que esta política preocupa-se muito mais em fortalecer o poder 

regulatório do governo central em relação ao controle dos sistemas de ensino, 

estimulando o jogo decisório da União, do que com uma substancial cooperação entre 

os entes políticos enquanto partes da Federação.  

É forçoso reconhecer, ao fim, que a lógica vigente nesta política diz menos 

respeito a questões propriamente educativas e mais sintonia com a busca de uma 

governabilidade pública que tem como base a adoção de técnicas de gestão do setor 

privado, neste caso, enfatizando o desempenho das organizações públicas e o controle 

da gestão, tendo como modelo a administração empresarial. 
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