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RESUMO 
 
 
 
Com a Reforma Administrativa levada a efeito em meados da década de 90 do século 
passado, a implementação do orçamento por resultados no Governo Federal foi 
subjacente a estratégia de mudança na Administração Pública Brasileira. Este novo 
contexto produziu uma nova orientação para elaboração dos orçamentos, onde a 
integração destes com o planejamento ganhou fundamental importância e a avaliação 
de Políticas Públicas passou a ter um enorme campo de atuação, embora a 
investigação sobre os impactos destas políticas pouco tenha avançado neste novo 
ambiente institucional. Nesta direção, o trabalho investiga as restrições à avaliação de 
impacto no modelo de orçamento orientado para resultados implementado pelo 
governo federal, consubstanciados nos diversos Planos Plurianuais – PPA´s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUME 
 
 
 
The Administrative Reform carried out in the mid 1990s of the last century, the 
implementation of the budget for results in Federal Government was behind the strategy 
of change in Brazilian Public Administration. This new context has produced a new 
direction for the preparation of budgets, where the integration of these with the planning 
won fundamental importance and the assessment of Public Policies has become an 
enormous field of action, although the research on the impact these policies gain a little 
advanced in this new institutional environment. In this direction, this work investigates 
the restrictions on impact assessment in the model budget geared toward results 
implemented by the federal government – PPA. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

  

As idéias reformistas que avassalaram a década de 90 nasceram da descrença 

no modelo burocrático Weberiano em dar respostas há diversas crises: a crise do 

petróleo; a crise fiscal que assolou os Estados Nacionais na década de oitenta e as 

crises de governabilidade, onde o Estado passou a estar em cheque como provedor de 

bens públicos e em dar resposta às crises que já haviam sido deflagradas. 

 Portanto, as crenças, paradigmas, códigos, culturas e conhecimentos que 

amparavam o modelo anterior foram pouco a pouco desconstituídas. É neste ambiente 

de crise institucional que surge novo paradigma: a New Public Management (NPM), 

doravante Novo Administração Pública. 

 No bojo da discussão acerca das mudanças foi aberto espaço para abordar a 

perspectiva de reforma administrativa aplicada a partir de meados da década de 90 no 

Brasil, sendo a implementação do orçamento por resultados no Governo Federal 

subjacente a estratégia de mudança institucional. 

Nas duas décadas passadas, um grande movimento que propunha 

transformações na administração pública tomou conta da agenda governamental de 

diversos países, sejam eles desenvolvidos ou emergentes. Era a denominada Reforma 

Gerencial do Aparelho do Estado que teve como precursores alguns países do mundo 

anglo-saxão (Grã-Bretanha, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia), em seguida, 

na Europa continental e Canadá e, finalmente, atingiu países da América Latina, no 

inicio da década de 90. 

De modo geral, dois objetivos centrais perpassavam todas as experiências de 

reformas administrativas durante este período: o primeiro era a redefinição do papel do 
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Estado na economia e o segundo a tentativa de reduzir os gastos públicos na área 

social. 

Para tanto, acreditava-se quase que consensualmente na crise de dimensões 

econômica e social do antigo Estado Racional-Burocrático. Abrúcio (1997) defende que 

quatro fatores sócio-econômicos contribuíram fortemente para detonar a crise do 

Estado contemporâneo, são eles: 

 

1. Crise econômica mundial, iniciada em 1973, na primeira crise do 

petróleo, e retomada ainda com mais força em 1979, na segunda crise 

do petróleo; 

2. A crise fiscal foi o segundo fator a enfraquecer os alicerces do antigo 

modelo de Estado; 

3. Situação de ―ingovernabilidade‖: os governos estavam inaptos para 

resolver seus problemas; 

4. Globalização e todas as transformações tecnológicas que 

transformaram a lógica do setor produtivo também afetaram — e 

profundamente — o Estado. 

 

Diante deste quadro, o modelo burocrático weberiano se encontrava esgotado, 

isto é, não mais conseguia responder a contento à complexidade das demandas 

sociais e políticas.  

Embora fosse notório o debate acerca do tamanho do Estado, o ponto defendido 

por boa parte dos reformistas era a melhoria da eficiência e efetividade das ações 

governamentais, como fica bem claro no trecho seguinte da obra de David Osborne e 
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Ted Gaebler, Reinventando o governo (1994), um marco na discussão da 

administração pública americana: 

Nosso problema fundamental é o fato de termos o tipo inadequado de 
governo. Não necessitamos de mais ou menos governo: precisamos do 
melhor governo. Para sermos mais precisos, precisamos de uma melhor 
atividade governamental (1994: 25). 

 

Na opinião de Abrúcio (1007), neste cenário, o modelo gerencial e suas 

aplicações foram discutidos em todas as partes do Mundo. Modelos de avaliação de 

desempenho, novas formas de controlar o orçamento e serviços públicos direcionados 

às preferências dos ―consumidores‖, serviram como parâmetros fundamentais a vários 

países para se modificar as antigas estruturas administrativas. 

Os anos 90 foram marcados pela onda de implementação do orçamento por 

resultados em diversas nações desenvolvidas. Posteriormente também nos países 

emergentes, dentro de um conjunto de reformas gerenciais (BRUMBY e ROBINSON, 

2005) influenciado pelo movimento da Nova Administração Pública. O Brasil também 

acompanhou este movimento. 

A proposta de reforma do aparelho de Estado brasileiro, capitaneada pelo 

Ministro da Administração e Reforma do Estado Bresser Pereira, foi iniciada no 

primeiro ano de mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1995. A 

proposta de reforma possuía, dentre seus principais objetivos, a redefinição do papel 

do Estado na condução de políticas públicas com um viés reducionista, isto é, transferir 

à iniciativa privada (processo de privatização) e a entidades da sociedade civil algumas 

responsabilidades estatais, tais como produção de bens e a provisão de políticas 

socais. Neste contexto, preponderava o argumento da ineficiência do Estado em prover 

os bens e serviços em comparação à iniciativa privada, sob o contexto de crise fiscal 

dos Estados. Com efeito, a proposta de reforma pregava a adoção de procedimentos e 
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mecanismos oriundos do setor privado com vistas à melhoria da gestão governamental, 

o que veio a ser denominado Reforma Gerencial. 

A idéia central da proposta de reforma de Bresser Pereira se fundamentava na 

transferência da preocupação dos agentes públicos com o controle ―ex ante‖ para o 

foco nos resultados. A administração pública brasileira caracterizada pela formalidade 

nos processos e normas deveria absorver alguns princípios gerenciais, tais como a 

responsabilização “ex post” e a autonomia na definição de estratégias, para promover 

melhorias de qualidade nos serviços prestados e na alocação de recursos. 

Se a reforma administrativa introduziu os pressupostos da gestão por resultados, 

esta produziu nova orientação para elaboração dos orçamentos, onde a integração 

destes com o planejamento ganha fundamental importância, aprofundando o debate no 

âmbito do governo brasileiro sobre a conveniência e viabilidade destas mudanças. É 

neste contexto que a metodologia de elaboração dos orçamentos ganha novos 

contornos. 

A avaliação, neste contexto, assume papel de insumo fundamental à gestão, 

auxiliando na tomada de decisão sobre a formulação de programas e políticas públicas, 

correção de rumos em sua implementação e também na tomada de decisão de 

natureza alocativa.  

No caso brasileiro, o sistema de avaliação desenvolvido foi consubstanciado no 

Plano Plurianual (PPA) contemplando formalmente a avaliação de programas 

governamentais.  

Para isso, a avaliação de projetos públicos é relevante para conciliar o arcabouço 

metodológico inicial que deu origem ao projeto (ex-ante) e analisar os resultados e 

impactos surgidos com a implantação deste (ex-post). As dificuldades metodológicas - 

como apontar os resultados obtidos, o descuido no processo de criação dos projetos 
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avaliáveis, a falta de vontade política intensificam a tradição brasileira em não avaliar, 

tornando pobres os estudos de avaliação da efetividade das políticas (Arretche, 1998; 

Engestrom et ali, 1991 apud Roesch, 2002). Esta dissertação pretende apontar as 

nevralgias que restringem um tipo de avaliação, qual seja,  dos impactos destas ações. 

A seguir iremos apresentar como a Teoria Institucional colabora para o 

entendimento das reformas levadas a efeito na Administração Pública Brasileira. 

Posteriormente apresentamos os diversos conceitos em avaliação das Política 

Públicas, dando destaque à avaliação de impacto, cuja discussão é de imprescindível 

relevância para nossa pesquisa e para compreensão do sistema de planejamento e 

orçamentação no Brasil. No capítulo 4 apresentamos o sistema de planejamento e 

orçamento no Brasil, onde a modelagem aplicada ao Plano Plurianual (PPA), apesar de 

ser um avanço, apresenta entraves à execução de avaliações mais substantivas, em 

particular as de impacto, onde são apresentados as principais restrições a sua 

implementação. Por fim, no capítulo 5, apresentamos as conclusões decorrentes do 

desenvolvimento da dissertação. 
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2 – ISOMORFISMO E REFORMAS 

 

Pretende-se neste capítulo apresentar a Teoria Institucional das Organizações 

enquanto corrente capaz de explicar as mudanças ocorridas no Modelo de Gestão 

Pública levadas a efeito nos anos 90.  

 

2.1 – Teoria Institucional e Administração Pública  

 

Na perspectiva institucional, sob a ótica do estudo das organizações, as 

instituições são classificadas como estruturas organizacionais com propósito e missão 

definidos, e com certa estabilidade de finalidade e de conteúdo ao longo do tempo que 

lhe permite desenvolver e difundir valores. Fichter (1967) argumenta que:  

 

Em todas as instituições há implícitos valores sociais e pode-se dizer que a 

posição de uma instituição depende, em grande parte, destes valores. Isto, 

por sua vez, exige o conhecimento dos indivíduos que põem em ação os 

comportamentos institucionalizados. Fichter (1967: p. 64) 

  

Foi Philip Selznick quem primeiro utilizou os pressupostos do institucionalismo na 

análise das organizações, enfatizando que, a interação entre a organização e o seu 

ambiente, moldam e consolidam sua estrutura e suas práticas (Selznick, 1957).  

De forma simplificada, a teoria defende que valores e normas são internalizados 

e legitimados pelos atores sociais, quando compatíveis com seus sistemas de crenças, 

valores cognitivos e culturais, minimizando turbulências e riscos à sobrevivência e 

estabilidade da instituição.  
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Tolbert e Zucker (1998) destacam os aprimoramentos desenvolvidos por Robert 

Merton, que procurou em seus estudos ao final da década de 40 superar a grande 

limitação verificada na teoria funcionalista – a negligência quanto à dinâmica da 

mudança. Segundo Tolbert e Zucker (1998), os trabalhos de Merton sinalizam:  

(...) que a mudança provavelmente ocorre quando as disfunções associadas a 

determinado arranjo institucional excedem as contribuições funcionais 

daquele arranjo. Esse raciocínio levou a um interesse explícito na 

identificação das conseqüências funcionais e disfuncionais de certos arranjos 

estruturais. Tolbert e Zucker (1998: p. 198) 

 

Portanto a mudança, a consolidação de estruturas e práticas não se dá apenas 

por deliberações mecanicistas e normativas; ela decorre de um processo de 

institucionalização, decorrente de aspectos advindos da racionalidade instrumental 

associados a processos mais subjetivos de aceitação e legitimação das novas 

estruturas e práticas propostas. Como enfatizam Carvalho et ali (1999) a ênfase no 

ambiente em que as organizações estão inseridas é uma das contribuições da teoria 

institucional, incorporando como novidade em relação às demais escolas de sistemas 

abertos o fato de pôr no centro de sua interpretação sobre a realidade organizacional a 

legitimidade como fator vital para sua aplicação e manutenção.  

Scott (1998) identifica a existência de ambientes técnicos e ambientes 

institucionais. Naqueles de natureza técnica a racionalidade atua de forma a permitir o 

pleno alcance dos objetivos da organização, ao passo que naqueles de natureza 

institucional a ação racional deve levar em conta a necessidade de lograr legitimidade e 

se solidificar no futuro organizacional.  

Complementarmente, DiMaggio e Powell (1991) classificam os ambiente técnicos 

como aqueles relacionados à ação finalística da organização; onde produtos e serviços 
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são disponibilizados e, portanto, onde a racionalidade instrumental se faz mais 

presente, garantindo a eficiência da ação. Já o ambiente institucional é onde a 

organização se adapta às exigências do ambiente (sociais), obtendo suporte e 

legitimidade. Apesar da separação teórica entre estes ambientes, ambos os autores 

admitem a impossibilidade técnica desta segmentação ser precisa. Na prática estes 

ambientes coexistem, sendo os procedimentos institucionais freqüentemente 

confundidos como técnicos e procedimentos técnicos impregnados por preocupações 

do campo institucional. Portanto, a fronteira entre estes ambientes existe, porém tênue.  

Apesar de sua natureza racional-legal, o setor público sofre diversas pressões do 

ambiente, de diversas naturezas e interesses demandando, além do poder normativo, 

um amplo processo de institucionalização e legitimação de suas estruturas e práticas. 

March e Olsen (1989) enfatizam que o ambiente não-estável conduz as instituições 

públicas a processos de mudança, que são implementados por leis e regras formais, 

mas também por transformações internas, condicionadas por um amplo e variado 

campo de circunstâncias motivadoras. Seriam estas circunstâncias, segundo Perrow1 

(apud Carvalho et ali, 1999): 

 
Os milhares de processos subterrâneos dos grupos informais, os conflitos 
entre os grupos, as políticas de contratação, dependências de grupos 
externos e circunscrições, a luta pelo prestígio, os valores comunitários e a 
estrutura de poder da comunidade local e instituições legais. Perrow (apud 
Carvalho et ali, 1999: p. 10) 

 

Herdando o conceito weberiano de legitimidade, mas considerando insuficiente a 

concepção de que ela ocorra apenas pela dominação consentida, os autores 

institucionalistas argumentam ser o isomorfismo um importante mecanismo de 

institucionalização. Carvalho et ali (1999) argumentam que as organizações são 

                                                
1
 PERROW, C. ―The Analysis of Goals in Complex Organizations‖ em Y. HASENFELD e R. A. ENGLISH 

Human Service Organizations. 2ªed., Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1983.   
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influenciadas por pressões normativas, do Estado e de outros organismos, buscando 

então adaptar suas estruturas e procedimentos às expectativas deste contexto. Trata-

se do fenômeno do isomorfismo, que é central para os autores da Teoria Institucional. 

Rossetto e Rossetto (2005) esclarecem que:  

 

[...] muito da literatura institucional utiliza o conceito de isomorfismo para 

explicar a forma como as características organizacionais são modificadas 

para aumentar a compatibilidade com as características ambientais. O 

isomorfismo pressupõe que as organizações respondem de maneira similar a 

outras organizações que estão, de alguma forma, ajustadas ao ambiente. 

Rossetto e Rossetto (2005: p. 05)  

 

O processo de isomorfismo pode ser desenvolvido via mecanismos coercitivos, 

miméticos ou normativos, isolados ou em combinação. DiMaggio e Powell (1991) 

definem o isomorfismo coercitivo como o fenômeno onde a pressão política, o uso de 

mecanismos de poder e de dominação e as pressões formais ou informais exercidas 

por uma organização sobre outra legitimam estruturas e práticas quase sempre 

favoráveis à organização que exerce a pressão. No setor público tal fenômeno se 

verifica, por exemplo, quando agências prestadoras de serviços finalísticos são 

instadas a adotar estruturas ou práticas que atendam primordialmente aos interesses 

das agências de controle.  

Os mesmos autores definem o isomorfismo mimético como a adoção de 

estruturas ou práticas adotadas por outra organização e que demonstram reduzir o 

grau de riscos e incertezas. É o mecanismo isomórfico mais comumente verificado. 

Segundo Rossetto e Rossetto (2005: p. 05):  
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O que leva as organizações a assumirem esta postura isomórfica em relação 

às organizações líderes no seu ambiente específico é o fato delas buscarem 

uma autodefesa em relação aos problemas que não conseguem resolver com 

idéias criadas por elas próprias. Assim passam a desenvolver processos 

semelhantes aos observados em outras organizações a fim de facilitar as 

suas relações interorganizacionais, favorecendo o seu funcionamento a partir 

da utilização de regras socialmente aceitas. Rossetto e Rossetto (2005, p. 05) 

 

Já o isomorfismo normativo é aquele derivado da transmissão de um padrão 

formal, do profissionalismo e de conhecimentos instituídos que são repassados como 

valores aos membros da organização. Na maioria das vezes materializam-se por 

normas e padrões de conduta e também por mecanismos difusores destes padrões, 

como os valores de determinado corpo funcional, universidades e centros de estudo e 

pesquisa irradiadores de valores e crenças caros à organização.  

Destarte, a perspectiva institucional concebe que o desenho e práticas 

organizacionais são oriundos não apenas de processos racionais, mas também de 

processos derivados das pressões internas e externas à organização. Tais pressões 

exercidas ao longo tempo levam às organizações a se tornarem parecidas com os 

demais membros de seu campo organizacional, bem como a assumirem práticas de 

gestão igualmente similares, com vistas à redução de riscos e incertezas.  

Como contribuição à Teoria Institucional, Tolbert e Zucker (1998) estendem a 

análise para além do nível organizacional e identificam a existência de um processo de 

institucionalização, que passa por quatro etapas: inovação, habitualização, 

objetificação e sedimentação. A etapa da inovação está diretamente relacionada às 

respostas dadas pelas organizações, seja em sua reestruturação física, seja na 

reestruturação e incorporação de novas práticas, às pressões oriundas do ambiente 

externo, mudanças de padrão tecnológico, forças de mercado e imperativos legais e 
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normativos. Inovação tem aqui um sentido amplo, podendo representar tanto uma 

prática realmente inovadora ou um mimetismo de soluções já aplicadas em outros 

órgãos.  

Mas como bem lembra North (1990), as mudanças institucionais, tais como as 

reformas administrativas, ocorrem na medida em que os empreendedores das 

organizações públicas e econômicas percebem a possibilidade de melhoria, alterando 

a armação institucional vigente. Porém, as informações são geralmente incompletas na 

percepção dos empreendedores e o modo como elas são processadas afeta a 

eficiência da mudança institucional.    

A segunda etapa, da habitualização, é um estágio pré-institucionalização, 

quando estruturas e processos já passaram por mudanças que ainda não estão 

sedimentadas. Em muitos casos isto sequer ocorre, ficando as mudanças limitadas a 

um período específico de tempo, em que o gestor responsável pela nova proposta de 

estrutura ou pela condução daquele processo permanece à frente da organização, ou 

quando a estrutura ou processo foi criado para dar resposta a uma pressão do 

ambiente de natureza passageira. Nestes casos, estruturas ou práticas são 

implementadas mas não se institucionalizam, sendo extintas ou substituídas ao longo 

do tempo.  

Na etapa da objetificação obtém-se certo grau de consenso social sobre a 

pertinência da inovação, e a estrutura ou prática adquire um status mais permanente e 

institucionalizado do que na etapa da habitualização. Este consenso surge da 

percepção dos atores de que aquela mudança é válida e pode trazer benefício à ação 

coletiva. Esta percepção decorre, quase sempre, do monitoramento e observação dos 

frutos positivos da mudança. Aqui observa-se claramente o fenômeno do isomorfismo, 

pois a mudança é quase sempre orientada pela observação da aplicação da inovação 
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em outras organizações e dos benefícios advindos.  

A objetificação pode ser considerada como um estágio de semi-

institucionalização, quando a difusão deixa de ser simples imitação para adquirir uma 

base mais normativa e prescritiva. As estruturas que alcançam esse estágio 

apresentam ciclo de vida e estabilidade superiores aos verificados na etapa da 

habitualização, mas não há ainda garantia de um status mais perene. As entidades 

ainda têm consciência da pouca maturação da estrutura e permanecem 

constantemente monitorando sua viabilidade.  

A passagem do estágio de objetificação para o de sedimentação ocorre quando 

a inovação alcança amplitude plena na organização e quando ela supera as 

resistências de grupos contrários, ou seja, quando todos os envolvidos percebem a 

importância da mudança, admitem suas vantagens e a assumem como socialmente 

válida.  

Eisenhardt2 (apud Tolbert e Zucker, 1998: p. 209) descreve a sedimentação 

como um processo onde se observa bi-dimensionalidade da nova estrutura – ―largura‖ 

em termos de número de adotantes e ―profundidade‖, em termos de sua perpetuação 

por um período consideravelmente longo de tempo.  

 

2.2 – Mudança de Paradgima: O caso Brasileiro  

 

Bresser Pereira (1996) demonstra que os mesmos princípios orientadores das 

reformas nos países desenvolvidos encontravam-se presentes na reforma do Estado 

brasileiro nos anos 1990 (Isomorfismo), inclusive com a incorporação de mecanismos 

variados de contratualização, responsabilização e avaliação de desempenho.  

                                                
2
 EISENHARDT, Kathleen. Agency and institucional theory and explanation: the case of retail Sales 

competition. Academy of management Journal, 30: 488-511, 1988. 
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O Brasil iniciou uma série de iniciativas avaliativas, desde avaliações ex-ante de 

formulação de políticas, passando por uma série de avaliações do tipo ex-post tendo 

como alvo programas, projetos, organizações ou processos de trabalho, por vezes de 

natureza mais gerencial, a exemplo dos EUA, e em outras ocasiões com enfoque maior 

na responsabilização e prestação de contas e no controle, como no caso canadense. 

Contudo, apesar das inúmeras iniciativas, muitas metodologicamente bem 

formuladas, até o presente momento tem sido pouco evidente a integração das 

diversas modalidades de avaliação em curso ao movimento de modernização do 

Estado e, em conseqüência, às suas práticas de gestão, conforme observam Ataíde 

(2001) e Rezende M. F. (2002). 

Nesta pesquisa, a avaliação do PPA é considerada como um processo sob a 

perspectiva do paradigma institucional, incorporando à concepção racionalista clássica 

naquilo que Selznick (apud Carvalho et ali, 1999) define como a incorporação de 

valores, crenças e mitos por parte das organizações e seus membros que, associadas 

aos princípios e técnicas onde introduzem o conceito de racionalidade limitada aos 

processos de institucionalização e conduzem ao fenômeno do isomorfismo na 

adequação ou readequação de estruturas e processos decorrentes de um novo 

ambiente onde pretende-se sair do paradigma burocrático para outro diverso, onde a 

visão gerencial é predominante.  

Neste sentido e de forma coerente com os autores da teoria institucional, 

notadamente Selznick e Tolbert e Zucker, a pesquisa acolhe o processo de 

institucionalização do processo de avaliação no PPA, embora pretenda identificar os 

principais fatores que obstaculizam a sua consecução, com foco particular na avaliação 

de impacto. 
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3. AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: CONCEITOS E 

METODOLOGIAS  

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os conceitos e metodologias 

aplicadas à avaliação de políticas públicas, apresentando os tipos de avaliação e suas 

características e a importância da utilização de indicadores. Destaque será dado para a 

avaliação de impacto e, subjacentemente, motivos pelos quais é importante realizar 

este tipo avaliação em programas públicos.  

3.1 Avaliação de Políticas Públicas: Conceitos e Implicações  

 

 

O campo de estudo de políticas públicas surgiu como disciplina da ciência 

política em meados dos anos 60 e 70 (Sabatier, 1991). Aliado ao conceito de política e 

de administração, política pública refere-se à substância do que o governo faz. 

Salisbury3 (apud Farah, 2004), às decisões que são tomadas pelas autoridades com a 

detenção do poder legalmente promovido por leis e normas. Ou seja, um conjunto de 

ações que pode ser tomado coletivamente, buscado garantir um compromisso público 

firmado em alguma área específica.  

Avaliar, no sentido epistemológico da palavra, significa julgar, estimar, medir, 

classificar, ordenar, ponderar, aferir ou analisar criticamente o mérito, o valor, a 

importância, a relevância ou a utilidade de algo ou alguém.  

Silva (1992) coloca que o homem avalia em todos os momentos os elementos 

que o cercam. A avaliação é uma operação mental que integra o seu próprio 

                                                
3
 SALISBURY, R. H. The Analysis of Public Policy: a search for theories and roles. In: CAHN, M. A.; 

THEODOULOU, S. Z. Public policy: the essential readings.New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle 
River, 1995.  
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pensamento, as avaliações que faz orientam ou reorientam sua conduta. 

Numa visão mais operacional, avaliação é o processo que se destina a 

determinar sistemática e objetivamente a pertinência, eficiência, eficácia e impacto de 

todas as atividades à luz de seus objetivos. Trata-se de um processo organizacional 

para melhorar as atividades que estão em andamento e auxiliar a administração no 

planejamento, programação e decisões futuras (ONU, 1999).  

Para a área pública, o processo de avaliação consiste em [...] determinar o 

mérito e a prioridade de um projeto de investimento ou de um programa social. 

(Holanda, 2003: p. 2), ou seja, apontar a importância da elaboração de determinada 

ação que justifique quais foram os resultados e os impactos gerados. Thoeing (2000) 

remete ao conceito de avaliação para as atividades de reformas na gestão pública, 

dizendo que a avaliação contribui para a aprendizagem em conduzir mudanças e 

metas a serem alcançadas.  

Sua aplicação possui vários significados. Uma delas é considerá-la como um 

procedimento destinado a apontar resultados para possíveis intervenções, 

maximizando o gasto público nas suas diversas atividades. Ou como objeto da 

intervenção, fornecendo informações para aprimorar políticas ou a elaboração de 

novos projetos ou ainda como prestação de contas partindo do conceito de 

accountability (Costa; Castanhar, 2003, Thoeing, 2000, NEPP, 1999).  

A avaliação baseia-se sistematicamente em ―[...] operações e/ou resultados de 

um programa ou política (policy), em comparação com um conjunto de parâmetros 

implícitos ou explícitos, como forma de contribuir para o aprimoramento do programa 

ou política.‖ (Weiss, 1998: p. 5).  

Quanto ao uso da avaliação, podem ser mencionadas três dimensões, de acordo 
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com Shulha e Cousins4 (1997 apud FARIA, 2005): instrumental (para apoiar decisões 

e/ou resolução de problemas); conceitual e simbólica (de uso político). Já Weiss (1998) 

coloca quatro tipos de avaliação, acrescentando a avaliação para esclarecimento. A 

avaliação instrumental é aconselhada quando: (a) os resultados não geram 

informações controvertidas; (b) quando as mudanças aconselhadas derivadas das 

informações geradas pela avaliação não possuem grandes implicações; (c) quando 

existe uma estabilidade no ambiente onde será aplicada a avaliação e (d) quando o 

programa está em crise e a avaliação instrumental apresenta-se como último recurso.  

A avaliação conceitual geralmente é aplicada por técnicos que não possuem 

poder de decisão e os resultados da ação avaliativa auxiliam na compreensão da 

natureza do programa, seu modo de condução, e os impactos gerados por ele.  

A avaliação como instrumento de persuasão auxilia os condutores do programa a 

conseguirem maior apoio para mudanças desejadas. A avaliação para o 

esclarecimento, de acordo com Weiss (1998), serve para alterar as concepções e 

formas de ações de instituições. Esse tipo de avaliação deriva-se do acúmulo de 

diversas outras avaliações, que vão além das concepções do programa.  

Diversos autores direcionam o estudo de avaliação para o processo, enquanto 

outros direcionam para o uso decisório, mas todos reconhecem que o objetivo é 

instrumentalizar para maximização dos recursos, cada vez mais escassos no setor 

público (Holanda, 2003). A avaliação não pode ser um fim em si mesmo, mas deve ser 

um meio para um fim determinado (Thoeing, 2000). Para a análise de políticas 

públicas, não existe uma teoria uniforme. Mas com a confluência de métodos e um 

novo foco, pode-se contribuir com a formação teórica, podendo modificar o 

                                                
4
 SHULHA, L. M.; COUSINS, J. B. Evaluation use: theory, research and practice since 1986. Evaluation 

Practice, vol. 18, n. 3, p. 195-209, 1997. 
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conhecimento a respeito da política tradicional (Beyme5, 1985 apud FREY, 2000).  

Para efeito deste trabalho, adotou-se a mesma concepção de avaliação adotada 

por Holanda (2003), por possuir uma abrangência sistêmica. Avaliação para esse autor 

seria ―[...] um procedimento sistemático de levantamento e análise de dados visando a 

identificar os resultados, efeitos ou impactos de um programa ou projeto e a aferir a sua 

relevância, sustentabilidade, eficiência e eficácia, em confronto com os objetivos 

estabelecidos quando de sua concepção ou formulação.‖ (Holanda, 2003: p. 3) 

Essa definição alude a uma visão de avaliação como um processo dentro de um 

sistema, ou seja, o simples fato de se avaliar não se mostra como uma atividade 

pontual, mas contínua direcionada para aferir a sua relevância (impacto) a curto, médio 

e longo prazo.  

No que tange às avaliações no setor público, é bom lembrar que a forma de 

gestão, se consolidada e institucionalizada, define a cultura que se estabelece para tal 

ação.  

Fazendo uma análise da reforma administrativa realizada no Brasil, nota-se que 

no seu cerne, as mudanças realizadas partiram de uma concepção de que somente 

com a aplicação de tecnologias e métodos específicos far-se-ia uma reforma globalista.  

Mister destacar que somente na década de 80, com a inauguração da Nova 

República, houve uma focalização quanto ao alcance das políticas para os 

seguimentos sociais priorizados nos projetos/programas. Estudos à época, também 

enfatizaram o caráter puramente formal das reformas e defendiam um novo paradigma 

para a gestão pública, e conseqüentemente, para as reformas realizadas, com 

preocupação em priorizar uma mudança social mais concreta (Kliksberg, 1988).  

                                                
5
 BEYME, Klaus von. Policy Analysis und Traditionelle Politikwissenschaft. In: Hans- Hermann Hartwich 

(org.): policy-Forschung in der Bundesrepublik Deutschland. Ihr Selbstverstandnis und ihr Verhaltnis zu 
den Grundfragen der Politikwissenschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag, p.7-29,1985. 
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Mas transformações iniciadas na década de 80, de âmbito econômico, como 

aumento da dívida externa, instabilidade no crescimento econômico, ocasionando 

maiores desigualdades sociais, abertura comercial dos anos 90, a desestatização de 

empresas, reformas estruturais, entre outros, intensificam a necessidade de maior 

eficiência dos serviços públicos para gerar maiores e melhores resultados dos 

investimentos governamentais (Costa; Castanhar, 2003). Afirmam ainda os autores 

que, diferentemente de outros setores, o público não possui um consumidor 

competitivo, servindo de comparação para medida de qualidade e eficácia, e por isso 

deve ser obrigatória a sua realização.  

Contudo, somente a partir da reforma gerencial da década de 90 que se 

destacou os conceitos de eficiência e eficácia e, principalmente, efetividade das 

iniciativas governamentais. 

Outrossim, diversos autores apontam dificuldades para a administração pública 

não possuir tradição de se avaliar. Dificuldades essas, como: deficiência na elaboração 

de projetos avaliáveis, relutância dos formuladores na adoção de críticas, por falta de 

tempo para sua realização, como também pela falta de vontade política para tal 

iniciativa (Thoeing, 2000; Castanhar, 2003). O Banco Mundial (1997) afirma que um 

dos desafios para o desenvolvimento de capacidades avaliativas é justamente produzir 

uma cultura de avaliação. Patton (2004) pondera que os maiores problemas 

enfrentados em projetos de avaliação são de cunho cultural e falta de vontade política 

para tal iniciativa, embora enfatize a necessidade para que projetos e programas sejam 

avaliados, mesmo com métodos que não contemplem a totalidade da política pública.  

Assim como todas as mudanças estruturais, a avaliação não deve ser um ato 

normativo simplesmente, mas deve englobar uma filosofia de interesse e preocupação 

com os resultados para a sociedade, bem como o interesse da mesma pelas propostas 
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instituídas pelos representantes eleitos para os benefícios comuns, públicos.  

Quanto ao julgamento, no próprio ato de avaliar está embutido uma expressão 

de conhecer profundamente o assunto e emitir juízo de valor quanto aos resultados 

apresentados.  

Carvalho (1998) observa que não é possível avaliar de forma isolada objetivos, 

estratégias, resultados de programas. Esses elementos só podem ser apreendidos na 

sua articulação, portanto, inseridos num dado processo e dinâmica de ação, 

contextualizados num espaço e tempo determinados. 

De acordo com Arretche (1999), somente a avaliação de política pública 

implantada é capaz de apresentar as relações de causa e efeito entre os objetivos 

propostos e os resultados ou impactos gerados com a implementação desta. Isso será 

realizado por meio de instrumentos metodológicos que comprovem essa relação de 

causalidade e variam de acordo com a complexidade da avaliação.  

Para uma avaliação ter sucesso, é preciso que o projeto tenha objetivos claros. 

Mas um dos problemas encontrados na elaboração de programas públicos é 

justamente a ambigüidade nos objetivos (goal ambiguity) (NEPP, 1999). Quando ocorre 

ambigüidade de objetivos, a mensuração dos resultados, efeitos ou impactos gerados 

pelo programa torna-se complexa.  

Essa questão da ambigüidade é decorrente do fato de que as organizações 

públicas operam com múltiplos objetivos (multi-goal approach), condensados nos 

objetivos oficiais dos programas do governo. Os estudos de avaliação devem ser 

pautados nos objetivos e por isso o avaliador deve desmembrar esses objetivos em 

subjetivos operacionais para proceder à análise de avaliação da efetividade dos 

programas e políticas do governo (NEPP, 1999).  

Se em alguns programas os objetivos são traçados de forma simples e 
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exeqüíveis, com resultados que possibilitam uma avaliação mais tangível, em outros, 

os objetivos estão impregnados de intenções que não são facilmente operacionais, 

com dificuldade para serem analisados através de indicadores simples. Em ambos os 

casos deve-se determinar objetivos pragmáticos e, por meio disso, seria possível 

estabelecer conexão entre os objetivos e resultados alcançados (NEEP, 1999).  

 Apresentados os diversos conceitos sobre avaliação, passamos a apresentar a 

avaliação de impacto. 

  

3.1.1 Avaliação de Impacto enquanto Método  

 

 

Os níveis de avaliação de políticas públicas vão da avaliação da eficiência, 

eficácia até a efetividade. Eficiência, ou rentabilidade econômica, envolve o estudo da 

relação do custo despendido e quais foram os resultados obtidos com o programa. O 

termo eficácia já diz respeito ao grau que os objetivos e/ou metas atingiram o público 

alvo, e efetividade já relaciona os resultados obtidos e os objetivos alcançados, ou seja, 

o seu impacto (Silva, 2001). A preocupação com a efetividade deve ser o motivo 

primário dos estudos de avaliação em programas públicos (NEPP, 1999).  

 

O Quadro 1 resume os focos de avaliação em programas públicos.  
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Quadro 1 - Foco das Pesquisas Avaliativas em Políticas Públicas  

Avaliação  Objetivo  Características  Dificuldade metodológica  

Eficiência  
Resultados alcançados 
com a implementação do 
projeto programa. 

Mais urgente, exige 
menores custos.  

 - conceituação do termo para o setor 
público.  

Eficácia 
Demonstrar o alcance 
dos objetivos propostos. 

Identifica se as metas 
estabelecidas e/ou 
instrumentos previstos 
para a sua 
implementação foram 
alcançados/empregados. 

 - Confiabilidade das informações obtidas;       
Exige reconstituição do processo de  
implementação:implantação 

Efetividade  

Relação entre a 

implementação de um 
determinado programa e 
seus 
resultados/impactos. 

A preocupação é em 

analisar as mudanças 
sociais advindas com a 
implantação do 
programa. 

- Justificar a relação de causalidade entre 
os resultados/impactos e os produtos 
gerados pela política implantada. 

Fonte: Arretche (1999) 

 

A avaliação permite o aumento da qualidade no processo de implementação6, 

identificando problemas à medida que surgem, permite engajamento dos atores 

envolvidos, o transcurso de experiências, da eficácia, eficiência, efetividade 

(dependendo do objetivo da avaliação) e a relevância da ação (Holanda, 2003).  

 

 

3.1.1.1 - Diferenças entre Avaliação e outros Mecanismos de Retorno de 

Informações  

 

Vários autores chamam a atenção para a diferenciação entre avaliação e 

monitoramento ou acompanhamento. Pois, enquanto o acompanhamento ou 

monitoramento é uma atividade gerencial interna, realizada durante o período de 

execução e operação, a avaliação pode ser realizada antes, durante a implementação 

                                                
6
 Existe uma diferença entre implementação e implantação. Enquanto a implementação engloba 

a execução propriamente dita de um plano, programa ou projeto, com a prática de ações concretas para 
sua realização, a implantação é somente a introdução, o estabelecimento, a inserção do 
programa/projeto.  
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ou mesmo algum tempo depois, após o programa provocar todo o seu impacto, e com 

a preocupação centrada no modo, medida e razão dos benefícios advindos.   

De acordo com Mokate (2002: p. 91), o monitoramento ―faz um 

acompanhamento das ações da iniciativa que se avalia e dos produtos das ditas ações. 

A UNICEF define o monitoramento como um acompanhamento sistemático e periódico 

da execução de uma atividade, que busca determinar o grau em que seu desenlace 

coincida com o programado, com o fim de detectar oportunamente deficiências, 

obstáculos e/ou necessidades de ajuste da execução.  

Assim, segundo essas definições, os processos de monitoramento e avaliação 

são complementares, porém a avaliação vai além, na medida em que realiza a 

verificação de que o plano originalmente traçado está efetivamente alcançando as 

transformações que pretendia, subsidiando a definição de políticas públicas. Mas a 

avaliação necessita das informações provenientes do monitoramento para realizar o 

julgamento que lhe cabe, a respeito da eficiência, eficácia e efetividade dos programas.  

O General Accounting Office (GAO) define a mensuração de desempenho como 

o monitoramento e relato contínuo do acompanhamento de um programa, 

particularmente de seu progresso em direção aos objetivos previamente fixados, 

conduzida pelo gerente do programa ou da agência responsável pelo programa. 

Medidas de desempenho podem indicar o tipo ou o nível de atividade conduzida pelo 

programa (processo), os produtos e serviços diretos derivados do programa (produto), 

ou os resultados desses produtos e serviços (resultado). Ambos, mensuração de 

desempenho e avaliação de programas, visam dar suporte à alocação de recursos e 

outras decisões políticas, mas a mensuração de desempenho pode servir como um 

sistema de alerta para o gerente, em função de sua natureza contínua.  

De acordo com Newcomer (1997), mensuração de desempenho é um conceito 
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bastante inclusivo, que pode se referir ao acompanhamento rotineiro do alcance das 

metas, dos produtos ou dos resultados intermediários ou finais de um programa (p. 7).  

O método de avaliação de programas visa responder as questões ―como e por que‖, 

enquanto a mensuração de desempenho captura indicadores quantitativos que se 

referem aos produtos e, talvez, aos resultados do programa, mas sem se interessar por 

―como e por que‖.  

A Comissão Européia (1997) apresenta inovação, conhecida como auditoria de 

desempenho, que está conceitualmente próxima da avaliação. Segundo a Comissão 

Européia, a auditoria de desempenho está fortemente preocupada com as questões 

relacionadas à eficiência (dos produtos diretos do programa) e ao bom gerenciamento. 

Auditoria de desempenho e avaliação visam o mesmo objetivo de melhorar a qualidade 

dos programas, mas a avaliação vai além, na medida em que analisa questões como a 

sustentabilidade e a relevância de um programa, bem como suas conseqüências a 

longo prazo.  

Por outro lado, o monitoramento examina os produtos, ou seja, os bens e 

serviços produzidos pelo programa, entregues ao público-alvo. É um processo 

contínuo, realizado durante a execução do programa, com a intenção de corrigir 

imediatamente qualquer desvio dos objetivos operacionais. A avaliação é conduzida 

em um ponto específico do ciclo de vida de um programa, e consiste em um estudo em 

profundidade, mas o monitoramento freqüentemente gera dados que são usados na 

avaliação.  

Cabe destaque à diferença entre as avaliações intermediária e ex-post, além da 

questão temporal, destaca-se que, em muitos casos, a avaliação intermediária está 

focada nos resultados do programa e não realiza uma análise sistemática de seus 

impactos. A avaliação intermediária tende a depender fortemente das informações 
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provenientes do sistema de monitoramento, e possui uma natureza formativa, com a 

preocupação de melhorar o funcionamento do programa.  Em alguns casos, a 

avaliação intermediária visa examinar os impactos do programa, mas somente de 

maneira limitada. A avaliação ex-post tem natureza somativa e é freqüentemente 

conduzida com a intenção declarada de analisar os impactos do programa. Entretanto, 

visto que as informações necessárias para julgar o impacto de um programa não 

estarão disponíveis senão vários anos após seu término, as avaliações ex-post 

também produzirão uma análise limitada sobre os reflexos totais da implementação de 

um programa (European Commission, 1997: p. 24).  

 

3.1.2 Avaliação de Impacto propriamente dita 

 

3.1.2.1 Definição, Métodos e Instrumentos  

 

A avaliação de impacto busca apontar os efeitos gerados por meio da 

intervenção do programa, para as pessoas, lugares ou instituições, sendo que a 

determinação do impacto é ―[...] o resultado dos efeitos de um programa (efeito líquido), 

decorrentes da ação de um programa.‖ (Silva, 2001). A avaliação de impacto de um 

programa permite mensurar as conseqüências procuradas, previstas, não previstas, 

positivas ou não, e relevantes (Silva, 2001, Baker, 2000). Devem-se separar resultados 

brutos de resultados líquidos. Resultados brutos (RB) são as mudanças verificadas na 

população alvo, após um tempo razoavelmente longo para possível observação quanto 

a essas modificações. Os resultados líquidos (RL) são modificações apresentadas na 

população objeto e que se pode atribuir ao programa/projeto implantando, e somente a 

ele, as alterações identificadas. Exige-se, dessa forma, a eliminação dos efeitos 
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externos (EE).  

RB = RL + EE 

É provavelmente a mais importante avaliação a ser realizada, mas ao mesmo 

tempo, uma das mais difíceis para ser aplicada. Isso se deve ao fato de que só é 

possível após anos da conclusão/aplicação dos programas/políticas, mesmo que 

alguns deles já possam ser mensurados ao longo da vida do projeto/programa. Dentre 

outras dificuldades, pode-se ainda ressaltar a influência de outros fatores externos que 

podem intervir no alcance dos objetivos determinados e a difícil tarefa de mensuração 

(Cohen; Franco, 1993).  

A avaliação de impacto remete ao fim do ciclo de avaliações, como apontado na 

figura 1. Em certos casos pode ser aplicada a um programa em fase final para medição 

dos efeitos gerados, ou elaboração de um novo programa político. Por isso, a avaliação 

é importante para o desenvolvimento e adaptação de forma contínua dos instrumentos 

de ações de cunho público (FREY, 2000).  

 

Figura: 1 – Ciclo de Avaliação 

Necessidade Objetivos Recursos Realização Resultados
Efeito

Impacto

Pertinência Coerência E f i c i ê n c i a

Eficácia:  atender  os  objetivos
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Como definição, avaliação de impacto consiste em avaliar resultados e, dessa 

forma, a curto, médio ou logo prazo, mudanças resultantes dessa intervenção 

(Ezemenari, Rudqvist, Subbarao, 1999). Os efeitos podem representar mudanças 

econômicas, socioculturais, técnicas, institucionais ou até mesmo ambientais. Os 

impactos podem ser tanto positivos ou de efeitos secundários negativos, surgidos com 

as mudanças almejadas.  

Para medição de impacto, existem algumas metodologias que são direcionadas 

para tal intuito, como: pesquisas experimentais, quase-experimentais, métodos 

qualitativos e participativos (Cohen; Franco, 2004; Baker, 2000).  

As metodologias experimentais são consideradas mais robustas e possibilitam o 

controle dos resultados por meio de seleção de grupos previamente selecionados, de 

controle e de tratamento, deixando o grupo experimental sujeito à exposição de uma 

variável causal, enquanto o grupo de controle não o é. Os grupos devem ser 

estatisticamente equivalentes entre si, para que se possa ter parâmetro de comparação 

das relações causais formuladas. A vantagem de se utilizar esse método é que os 

dados coletados são de fácil interpretação e os resultados são de fácil visualização. 

(Baker, 2000).  

A aplicação dos experimentos também possui suas desvantagens, como: difícil 

intervenção nos grupos, a não existência de grupos semelhantes, os grupos podem 

mudar as suas características durante a experimentação e pode ocasionar custos e 

grande demanda de tempo (Baker, 2000).  

Os estudos quase-experimentais são utilizados quando não há condição para 

criar grupos de experimento e de comparação com características semelhantes, ou 

seja, um estudo experimental. Dessa forma, escolhem-se grupos parecidos e utilizam-

se métodos mais apurados para o tratamento de dados, com técnicas 
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estatísticas/econométricas (Baker, 2000). As desvantagens para a aplicação de testes 

quase-experimentais se referem à dificuldade em delimitar objetivos e quanto ao uso 

dos métodos estatísticos, que muitas vezes, são de natureza complexa.  

Os métodos qualitativos também são utilizados com o intuito de compreender 

processos, comportamento e/ou condições dos grupos estudados. Possuem maior 

flexibilidade para utilizar diferentes técnicas para coleta e compilação dos dados. A 

questão da subjetividade, a falta de um grupo de comparação, a falta de rigidez 

estatística, dado o tamanho da amostra que neste caso é reduzida, dificulta a 

possibilidade de generalização dos resultados para uma população representativa 

(Baker, 2000).  

Os métodos participativos contam com o acompanhamento por parte dos atores 

locais interessados no processo de determinação dos objetivos, indicadores e os 

métodos utilizados.  

Enquanto os métodos quantitativos usam testes estatísticos/econométricos e, 

dependendo do tamanho da amostra, a possibilidade de se generalizar os resultados, 

os qualitativos possibilitam um estudo mais aprofundado do caso, com maiores 

informações quanto à percepção dos envolvidos, a dinâmica e explicações para os 

motivos apontados em análises quantitativas. Independente do método utilizado, 

existem vários instrumentos que podem ser utilizados dependendo do objetivo 

almejado da avaliação. A integração dos métodos traz diversas vantagens para a 

pesquisa de avaliação (Baker, 2000).  

 

3.1.2.2 - Dificuldades para Aplicação de Avaliação de Impacto  

 

Em qualquer estudo que envolva avaliação, algumas dificuldades são 
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encontradas, de acordo com Ezemenari, Rudqvist e Subbarao (1999), principalmente, 

na avaliação de impacto. A primeira delas é mensurar os resultados/impactos 

produzidos pelos inputs do projeto avaliado. A existência de fatores externos pode ser 

um ponto que interfere nos efeitos, que podem ser ou não observados. Os aspectos 

endógenos podem ser tratados determinando o que poderá ocorrer na ausência do 

programa no mesmo intervalo de tempo pesquisado, ou seja, por meio de experimento.  

  Outro ponto é quanto à possibilidade de existência de outros fatores ou eventos 

que são correlacionados com os resultados, mas não são os causadores dos efeitos, 

chamados de eventos contemporâneos.  

Para um bom projeto de avaliação, é necessário estabelecer: as definições dos 

resultados que é causa da intervenção; estabelecer os padrões e indicadores de 

medida e definir as hipóteses. Os indicadores de resultados/impactos devem estar 

ligados às necessidades dos relatos do projeto, por meio dos objetivos. Os mesmos 

podem possuir vários objetivos e isso dificultar a escolha de indicadores. Nesse caso, 

se o projeto tiver múltiplos objetivos, é melhor selecionar um número menor de 

objetivos e definir os indicadores escolhidos. É importante também definir o intervalo de 

tempo que será analisado, pois dependendo do objetivo do projeto, os efeitos podem 

ser notados somente a longo prazo, ou outros a curto ou médio (Cohen; Franco, 2004; 

Baker, 2000).  

A coleta de informações é outro ponto a ser visto como primordial para a 

condução de estudos de avaliação de impacto. Os dados podem consistir em 

longitudinal, cross-section, baseline com follow-up, ou em séries temporais. Qualquer 

um desse tipo de dado pode ser utilizado em métodos qualitativos ou quantitativos. 

Dados longitudinais (painel) designam as observações ao longo do tempo, uma 

realizada antes da intervenção (baseline), e a outra depois (afterwards). Para Baker 
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(2000) os dados coletados por meio de painel são os melhores para analisar a 

evolução de programas.  

Entre outros desafios na avaliação de impacto, Nui (2001) menciona os 

seguintes:  

1. Fazer as ligações de causa e efeito;  

2. Observar os efeitos displicentes ou fatores externos;  

3. Selecionar os indicadores problemas;  

4. A disponibilidade de dados;  

5. Restrições de dados;  

6. Tempo de execução para apresentação de impactos.  

Radin (2006) aborda a dificuldade de se avaliar o impacto dos programas, pois a 

complexidade da ação pública freqüentemente envolve uma gama de atores com 

diferentes agendas e valores operacionais conflitivos dentro de um processo de 

decisão fragmentado. Em outras palavras, as decisões do setor público, em especial, 

nem sempre criam uma situação onde é possível determinar de qual programa veio o 

resultado. 

Ademais, Radin (2006) ressalta a ênfase em atingir valores de eficiência sem 

atenção a outros valores, especialmente de igualdade, a confiança em estratégias 

governamentais amplas e perspectivas centralizadas de cima para baixo, a separação 

de atividades de gerenciamento das de programas efetivos e a tendência de adotar 

iniciativas de perfil “one-size-fits-all”, ou seja, acredita-se que um modelo padrão pode 

ser implementado em qualquer organização ou governo, ignorando assim as 

particularidades dos mesmos e de seus programas. 
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Conseqüentemente, estes problemas implicam na implementação de reformas 

deficientes que tornam o uso dos indicadores de desempenho nas decisões algo bem 

mais formal do que eficaz, como bem coloca Radin (2006) no trecho abaixo: 

A experiência demonstra a dificuldade de se atingir um sistema de medida de 
desempenho focado em resultados. Parte de problemas está relacionada à 
falta de controle de muitas agências sobre o atendimento das metas dos 
programas e a dificuldade em ligar as atividades dos programas aos 
resultados, mesmo quando estes são mensurados‖ Radin (2006: p. 179). 

 

 

3.2 - Utilização de Indicadores em Avaliação de Políticas Públicas  
 

As iniciativas de desenvolvimento de metodologias que monitorem o impacto das 

ações governamentais, em muitos casos, são complexas, e mobilizam inúmeros atores 

e que, por usa vez, envolvem numerosos parâmetros, que alguns indicadores não 

revelam e, por isso, a multiplicidade dos indicadores necessita de um trabalho árduo de 

escolha. Para a orientação desse processo, quando se trata de avaliação de políticas 

públicas, os objetivos e missão do programa devem ser um ponto de referência, bem 

como ter uma base teórica consistente.  

Isla (1998) ressalta que, pela falta de uma conceituação consistente, a 

elaboração de determinados indicadores mostra-se como um item isolado sem relação 

clara de causalidade e nível de hierarquia, levando a um sistema sem coerência na 

avaliação dos fenômenos.  

Paiva (2004) coloca que desde logo, há que se ter em mente que os dados 

estatísticos – primários e secundários - não captam a percepção que os agentes têm 

da sua realidade e de suas potencialidades. Portanto, os indicadores que envolvam a 

avaliação de impacto ultrapassam a esfera quantitativa.  

Os indicadores devem sintetizar as informações, produzindo realidade e 
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necessidades. O seu uso na área de administração pública possibilita um controle 

maior dos gastos e sua aplicação de forma efetiva, eficiente e eficaz, facilitando a 

visualização mais estruturada dos dados, viabilizada pela utilização de novas 

tecnologias de informações (Januzzi, 2001, 2005). Os indicadores representam não só 

os dados inerentes a sua concepção, mas trazem consigo ―[...] as dimensões sociais de 

interesse definidas a partir de escolhas teóricas ou políticas realizadas anteriormente 

[...] subsidiam as atividades de planejamento público e a formulação de políticas sociais 

nas diferentes esferas do governo‖ (Jannuzzi, 2005, p. 138).  

Mueller et ali (1997) afirmam que os indicadores possuem algumas 

características como: (a) de simplificar, descrever de forma sucinta o estado do 

fenômeno estudado, reduzindo causas complexas; (b) quantificar: deve permitir 

coerência estatística e lógica com as hipóteses levantadas; (c) comunicar: simplificar 

para tornar quantificável aspectos do fenômeno, de forma a permitir a comunicação; (d) 

validar: um indicador deve ser produzido em tempo oportuno, pois é um importante 

elemento no processo decisório dos setores público e privado; e (e) ser pertinente: 

deve transmitir informações de forma fácil com base cientifica e método adequado.  

Os indicadores devem apresentar tendências ao longo do tempo, serem 

sensíveis a mudanças no ambiente ou na economia; serem referentes a dados já 

existentes ou coletados a custos razoáveis e possibilitar atualizações a intervalos 

regulares de tempo; serem baseados em dados confiáveis e possuírem um parâmetro 

com que posam ser comparados (NEPP,1999).  

Os indicadores, direcionados à avaliação de políticas públicas, devem estar 

relacionados ao seu contexto, ou seja, devem descrever o estado do sistema sobre o 

qual a missão, o projeto ou a política desejam intervir e, dessa forma, devem ser 

escolhidos em função dos objetivos estratégicos da missão ou da política (NEPP, 
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1999).  

Para levantamento de indicadores na área pública, deve-se explicitar as 

demandas, mesmo que pragmáticas, do levantamento, delineando as dimensões, os 

componentes e supostamente as ações operacionais relacionadas ao objeto proposto 

(Jannuzzi, 2005).  

Quanto à aplicabilidade, podem ser mais específica ou de orientação mais geral. 

De acordo com a concepção de vários autores (Jannuzzi, 2005, Arretche, 1999), os 

indicadores podem ser classificados em: 

  
(a) indicadores de insumo;  

(b) indicadores de realização;  

(c) indicadores de resultados; e  

(d) indicadores de impactos.  

 

Os dois primeiros são destinados a acompanhar as realizações dos gestores dos 

programas ou efeitos diretos nos destinatários, e podem ser utilizados tanto para medir 

os efeitos duradouros sobre o alvo (específico), quanto do sistema como um todo 

(global). Os indicadores de impacto, ou de contexto, apreciam a eficácia e a eficiência 

das relações entre o valor constatado e o valor objetivo, bem como das realizações ou 

resultados dos recursos mobilizados com a política implantada (Arretche, 1999).  

Guimarães e Jannuzzi (2004) afirmam que é cada vez mais relevante a 

utilização de indicadores para auxiliar processos de elaboração de planejamento, 

implantação, monitoramento e, principalmente, avaliação de políticas. Ressaltam que 

os indicadores também devem estar atrelados às agendas político-institucionais e dos 

padrões legalmente estabelecidos.  
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Para identificação e/ou construção de indicadores, índices, Cohen e Franco 

(2004) sugerem os seguintes passos:  

 
(a) Partir da representação literária do conceito;  

(b) Desagregar o conceito em dimensões, por dedução analítica ou empírica, por 

meio das estruturas de suas inter-relações;  

(c) Escolher indicadores que caracterizam as dimensões do conceito. Sugerem o 

s autores que seja utilizada uma quantidade elevada de indicadores para 

garantir a cobertura de todos os aspectos da dimensão;  

(d) Construir índices para sintetizar os dados. Os índices devem ser exaustivos e 

devem cobrir, na medida do possível, as dimensões do fenômeno. Caso não 

contemplem, deve-se mencionar as exclusões.  

 

É necessário deixar claro como os dados foram colocados em relação mútua, ou 

seja, como foram atribuídos os valores numéricos, as formas de ponderação (somatório 

simples: cada dimensão possui o mesmo peso, ou ponderadas, por meio de pesos 

estipulados). 

 

3.3 - Planejamento, Indicadores e Avaliação: relevância e alcance.  
 

A avaliação está intrinsecamente ligada ao ato de aferição da performance, mas 

não apenas ao ato de ―medir‖ o desempenho. Ela pressupõe a emissão de julgamento 

ou juízo de valor, possibilitando como demonstra Werneck (1996): 

  
O confronto entre a situação atual com a ideal, o possível afastamento dos 
objetivos propostos, das metas a alcançar, de maneira a permitir a constante e 
rápida correção de rumos, com economia de esforços (de recursos) e de 
tempo. Sua função não é necessariamente punitiva, nem de mera constatação 
diletante, mas a de verificar em que medida os objetivos propostos estão 
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sendo atingidos. Werneck (1996, p. 26) 

 

Pinto (1986, p.73) demonstra que a preocupação com a avaliação de programas 

e políticas públicas é, na verdade, anterior ao movimento reformista das décadas de 

1980 e 1990. Segundo a autora, a avaliação tornou-se ―um campo de estudo em 

expansão‖ desde o governo Johnson nos EUA na década de 1960.  

No Brasil, contudo, seus reflexos foram de fato mais intensamente observáveis 

na década de 1980, sendo desde essa época pouco evidente o aproveitamento dos 

resultados da avaliação na melhoria da gestão, ou, nas palavras da autora ―muito 

pouco dos ‗achados avaliativos‘ é incorporado na redefinição de novos rumos‖.  

Na mesma linha de argumentação, Figueiredo e Figueiredo (apud Garcia, 2001) 

dizem que:  

[...] é interessante observar que a prática de policy recomendation não é 

muito utilizada [...] São poucos os estudos que apresentam de forma 
sistemática as providências necessárias para corrigir distorções 
detectadas ou que apontam alternativas. (Figueiredo e Figueiredo apud 

Garcia, 2001: p. 09) 

 

 

A integração da avaliação ao processo de tomada de decisão é considerada 

fundamental por analistas da nova gestão pública (new public management). Zapico 

Goñi (2001) destaca particularmente a importância da integração da avaliação ao 

processo orçamentário, enfatizando:  

 
[...] a importância e possibilidades que a integração da avaliação ao 
processo orçamentário pode ter não somente para consolidar a sua 
demanda mas, principalmente, para recolher o fruto direto do esforço 
investido: redução de custos, melhoria da produtividade, maior qualidade 
dos serviços prestados, maior eficácia e impacto final dos programas 
públicos e, inclusive, melhorias na formulação e implementação de 
programas públicos. (Zapico Goñi 2001: p. 05) 

 

Também no campo da gestão organizacional, observa-se na experiência 
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internacional recente uma tendência à incorporação de contratos de gestão, que 

estipulam metas e resultados a serem alcançados, por exemplo, sobre a qualidade dos 

serviços, tempo e recursos necessários para a obtenção de determinados produtos e 

melhorias de produtividade. Tais acordos explicitam responsabilidades mútuas e 

estipulam práticas regulares de avaliação dos resultados obtidos e de indicação de 

ações corretivas, quando necessário (Jann e Reichard, 2002).  

Tanto no caso da integração entre avaliação e o orçamento, como na sua 

integração à mediação do relacionamento entre órgãos públicos, observa-se uma 

tendência à flexibilização da rigidez orçamentária ou burocrática na gestão, em 

benefício do resultado, privilegiando-se o produto final em detrimento do processo.  

No Brasil, conforme Jann e Reichard (2002) destacam: 

 
[...] a importância desta integração entre planejamento e orçamento, para 
sinalizar, além do horizonte de um ano, a evolução financeira de médio prazo, 
possibilitando que se planeje a execução orçamentária e os projetos 
governamentais de forma unificada. (2002, p. 44) 

 

Porém, estes autores alertam que para a integração ir além da integração 

funcional-programática, incorporando-se ao ciclo de formulação e gestão orçamentária, 

requer-se ―um alto nível de disciplina daqueles que tomam as decisões políticas, para 

garantir o cumprimento dos itens plurianuais definidos‖.  

A inserção da avaliação do PPA, em particular de impacto, e de seus programas 

no ciclo de gestão é, portanto, importante para consolidar a modernização do Estado 

brasileiro, dotando seu aparelho de elementos técnicos mais consistentes do que 

aqueles hoje existentes e gerando subsídios que orientem a tomada de decisão dos 

altos dirigentes governamentais, sem deixar de lado o fim pretendido, qual seja: alterar 

a realidade vigente de ordem a solucionar os problemas de parcela da sociedade.  

Uma das áreas onde tal aprimoramento deverá ocorrer é justamente a 
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integração da avaliação ao ciclo de gestão, possibilitando não só o uso das 

informações advindas da avaliação no processo para a tomada de decisão como 

também a obtenção de maior harmonia entre os programas, projetos governamentais 

com as estruturas organizacionais responsáveis pela sua consecução vis-a-vis os 

impactos das ações executadas.  

Allison e Zelikow (1999) demonstram a importância da integração entre 

programas e organizações, importância diretamente proporcional ao tamanho das 

organizações e ao número de seus componentes. Estes mesmos autores argumentam 

que, especificamente na área pública, um erro muito comum dos dirigentes políticos é o 

de desenvolver planos e programas dissociados das reais capacidades das 

organizações responsáveis por implementá-los, o que tem impacto direto sobre as 

ações desenvolvidas. Um adequado modelo avaliativo (ex-ante) poderia auxiliar na 

identificação e mitigação de tais inadequações. 

A disponibilidade de um sistema amplo de indicadores relevantes, válidos e 

confiáveis certamente potencializa as chances de sucesso do processo de formulação 

e implementação de políticas públicas, na medida que permite, em tese, diagnósticos 

mais aderentes a realidade, potencializa o monitoramento de ações e permite a 

avaliações dos resultados de forma mais abrangente e tecnicamente mais bem 

respaldados.  

Contudo, na realidade, o processo de planejamento no setor público ou em 

qualquer outra esfera está longe de ser uma atividade técnica estritamente objetiva e 

neutra. O processo é, ao mesmo tempo, muito mais complexo e falível do que 

preconizam os modelos clássicos de planejamento (NEPP 1999). Em primeiro lugar, os 

diagnósticos, por mais abrangentes que sejam, são retratos parciais e enviesados da 

realidade, espelham aquilo que a visão de mundo e a formação teórica dos técnicos de 
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planejamento. Assim, as soluções visualizadas e as especificações dos programas 

estão determinadas, a priori, pelas limitações do diagnóstico e, em última instância, 

pelas limitações dos conhecimentos científicos aportados pelas diferentes disciplinas 

acerca dos fenômenos, limitando, por vezes, o alcance das avaliações. Além disso, a 

defasagem entre o planejamento e ação pode tornar inadequadas as iniciativas 

formuladas em virtude de mudanças do contexto social e de novos desafios não 

antevistos no planejamento. Por fim, a implementação das políticas está sujeita ao 

papel crucial desempenhado pelos agentes encarregados de colocá-la em ação, que 

podem potencializar ou criar barreiras adicionais a sua efetivação. 

O próximo capítulo pretende demonstrar como o Brasil implementou esforços em 

coadunar planejamento, indicadores e avaliação dentro da perspectiva de governo 

federal, quando da elaboração do Plano Plurianual. 
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4 – PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E AVALIAÇÃO: O CASO 

BRASILEIRO.  

 

4.1 – Os Fundamentos do Moderno Planejamento Governamental no Brasil 

 

 

O objeto da avaliação é o Plano Plurianual e seus programas sendo, portanto, 

importante a definição prévia destes componentes e de seus principais conceitos. O 

Plano nada mais é do que a materialização do planejamento de uma ação ou conjunto 

de ações. Este ato de planejar nunca é carregado de intenções passivas - planejar 

pressupõe influenciar, de alguma forma, o curso das ações ou como define Matus 

(1997):  

[...] o planejamento não é outra coisa que tentar submeter à nossa vontade o 
curso encadeado dos acontecimentos cotidianos, os quais determinam uma 
direção e uma velocidade à mudança que inevitavelmente experimenta um 
país em decorrência de nossas ações. Mas não só de nossas ações. Os 
outros também tentam conduzir, e às vezes, com mais êxito que nós. (Matus 
1997: p. 09) 

 

Para Ackoff, o planejamento é a definição de um futuro desejado e de meios 

eficazes de alcançá-lo. Deve ser considerado como um processo e não como um ato, 

posto que (Ackoff, 1975):  

 
É um processo que (se espera) se aproxima de uma ―solução‖, mas nunca 
chega mesmo até ela por duas razões. Primeiro porque não há limites para a 
quantidade de revisão que se possa fazer de decisões anteriores. Entretanto, 
o fato de que, eventualmente, é necessário agir, faz com que se tenha que 
adotar o planejamento da maneira que ele estiver num determinado momento. 
Em segundo lugar, tanto o sistema para o qual se planeja quanto o seu 
ambiente mudam durante o processo de planejamento e nunca é possível 
levar-se todas estas mudanças em consideração. Em parte, em função disto é 
que existe uma necessidade contínua de atualização e manutenção de um 
plano. (Ackoff, 1975, p. 02) 

 

A visualização do futuro desejado pressupõe a previsão de objetivos e metas a 
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serem alcançados. Scott (1998) define os objetivos e metas como sendo os elementos 

que dão sentido e direção à ação coletiva dos membros de uma organização. A 

definição mais usual encontrada na literatura define objetivo como sendo a descrição 

de estados futuros almejados pela organização e as metas como sendo a tradução 

quantitativa de tais aspirações. Cohen e Franco (1999, p.88) definem objetivo como 

sendo ―a situação que se deseja obter ao final do período de duração do projeto, 

mediante a aplicação dos recursos e a realização das ações previstas‖.  

Coehn e Franco (1999) diferenciam metas de indicadores. As metas são 

definidas como a quantificação física do objetivo desejado, sua localização espacial e o 

horizonte temporal de seu alcance. Representam, pois, a materialização física das 

ações do projeto. Já os indicadores representariam a mudança da realidade obtida pela 

ação governamental, aferida em termos de melhoria da qualidade de vida da população 

assistida.  

Identifica-se também como distinção mais usual aquela que associa metas a 

produto e indicadores a impactos. Os programas governamentais podem dispor de 

mecanismos de aferição de impactos (outcomes) e de produtos (outputs). Anderson 

(1975) define outcomes como alterações processadas no ambiente social, decorrentes 

da ação governamental e outputs como os bens e serviços produzidos pelo governo e 

passíveis de mensuração. Portanto, enquanto os outputs representam as realizações 

em termos de produtos ou serviços ofertados pelo Estado para a sociedade, os 

outcomes representam os resultados decorrentes destes produtos ou serviços 

ofertados em termos de melhoria das condições de vida da população ou aumento da 

competitividade de nossa economia, por exemplo. No modelo do PPA, os programas 

possuem indicadores, com o intuito de aferir os outputs e metas físicas associadas aos 
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projetos e atividades.  

Os planos são usualmente concebidos como um agregado de ações articuladas 

e complementares com vistas ao alcance dos estados futuros almejados. As ações 

podem ser ordenadas de diversas maneiras em um plano. No caso do PPA, estão 

organizadas sob a forma de programas que são definidos como um instrumento de 

organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos 

pretendidos. Os programas compõem-se de atividades de natureza continuada e 

projetos de prazo pré-determinado que, de forma complementar e integrada, 

contribuem para a solução de um problema ou para o atendimento de uma demanda 

da sociedade (Portaria MP n° 42, de 14 de abril de 1999 e Decreto n° 2.829, de 29 de 

outubro de 1998).  

O planejamento consubstanciado em planos de governo pretende ser, portanto, 

um programa de trabalho passível de ser monitorado e avaliado periodicamente com 

vistas ao aperfeiçoamento da ação governamental.  

Matias Pereira (2003) define o planejamento como processo de natureza 

dinâmica e não estática, envolvendo uma série de atividades que vão manter e 

alimentar um ciclo contínuo de formulação, implementação, monitoramento e avaliação 

de resultados. A Figura 2 a seguir demonstra graficamente o fluxograma do 

planejamento enquanto processo.  
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Figura 2 – Fluxograma: O Planejamento como Processo 

 

 

Fonte: Matias Pereira, ―Finanças Públicas – A Política Orçamentária no Brasil‖, 2003, p. 117.  

Considerar o planejamento como um processo é uma concepção moderna do 

planejamento. Matus (1997) enfatiza que o planejamento governamental em seus 

primórdios era de natureza normativa, um planejamento carregado de determinismo, 

representando uma norma que deve ser cumprida e que foi fixada por diferenciação 

entre o necessário e a realidade, dentro do razoavelmente possível. Os modelos 

modernos de planejamento (estratégicos) rejeitam esta visão determinística e estática 

de planejar; pressupõem maior interação com o ambiente e com o processo de 

implementação dos programas e políticas públicas, mediante a prática sistemática de 

monitoramento e avaliação dos resultados alcançados.  

Tal abordagem demanda maior integração com os instrumentos onde a ação 

governamental se materializa, como é o caso brasileiro, no orçamento. O orçamento, 
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por sua vez, incorporou paulatinamente a preocupação em ser mais do que mero 

instrumento de registro contábil e financeiro das receitas e despesas públicas, 

aproximando-se e integrando-se aos conceitos do planejamento.  

 

4.2 - BRASIL – Avaliações do Plano Plurianual (PPA)  

 

 O PPA passou a ser o principal instrumento de planejamento de médio prazo 

adotado no Brasil. Sua origem monta dos Planos Plurianuais de Investimos, 

aperfeiçoado pela Constituição de 1988. Todavia, como iremos demonstrar ao longo 

deste tópico, a sua formatação como instrumento do planejamento estatal não foi 

imediata, tampouco isenta de ajuste e conformações e que, somente no final dos anos 

noventa, portanto transcorrido uma década, passou o PPA a apresentar uma 

metodologia consistente com os objetivos pretendidos pela Carta Magna, não obstante 

haver contradições que irão merecer destaque, em particular quando se pretende medir 

os impactos das ações e programas levados a efeito nesse plano de governo. 

 

4.2.1- Características e Legislação do PPA  

 

Passamos a analisar as características adotadas pelo Brasil em seu modelo de 

orçamento orientado para resultados bem como seu suporte legal. 

 

4.2.1.1 – Base Legal 

 

O §2º, do art. 165 e o §1º do art. 167 da Constituição Federal preconizam: 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo 
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estabelecerão:  

I - o plano plurianual;  

(...) 

§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de 

forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração 

pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes 

e para as relativas aos programas de duração continuada.  

(...) 

167 – (...) 

§ 1º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um 

exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano 

plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de 

responsabilidade.‖ 

 

Já a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101, de 

04.05.2000), reforça vínculos específicos de integração do PPA, com as Leis de 

Diretrizes Orçamentáras (LDO´s) e Leis Orçamentárias Anuais (artigos 5º e 16). 

 

Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de 

forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes 

orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:‖ 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 

governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado 

de: 

(...) 
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II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento 

tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual 

e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias. 

 

Assim, devem constar do Plano Plurianual: 

 
a) as diretrizes; 

b) os objetivos; 

c) as metas; 

d) as despesas de capital que ultrapassem um exercício financeiro, 

juntamente com as despesas de custeio delas decorrentes; 

e) as atividades que resultem em serviços prestados à comunidade, exceto 

as destinadas à manutenção e ao funcionamento das unidades administrativas; 

f) distribuição do recursos por programas que permitam atender aos 

desequilíbrios regionais; 

g) classificação orçamentária que permita a identificação da parcela do 

Plano que está inserida no orçamento; 

h) a fonte de financiamento; 

i) previsão das despesas que diminuem a dívida de longo prazo 

(amortizações do principal). 

J) Os objetivos e metas da administração pública para as despesas de 

capital e outras delas decorrentes e as relativas aos programas de duração continuada, 

em face do disposto no art. 165, §1º da Constituição Federal. 
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A vigência do PPA encontra-se definida no inciso I do § 2° do art. 35 da 

ADCT da Constituição Federal. 

 

4.2.1.2 – Adequação do PPA a nova concepção de orçamento gerencial 

 

Conforme descrito nos Manuais Técnicos do Orçamento da União, com o 

Decreto n.º 2829, de 29 de outubro de 1998, e as Portarias n.ºs. 117 e 51, 

respectivamente, de 12 de novembro e 16 de novembro de 1998, ambas do Ministério 

do Planejamento e Orçamento, foram introduzidas substanciais modificações no 

processo de planejamento e orçamento do setor público, com vigor a partir do ano 

2000. 

O Decreto n.º 2829/98 estabeleceu normas para a elaboração e execução do 

Plano Plurianual e dos Orçamentos da União; a Portaria n.º 117/98, substituída, 

posteriormente, pela Portaria n.º 42, de 14 de abril de 1999, com a preservação dos 

seus fundamentos, atualizou a discriminação da despesa por funções de que tratam o 

inciso I, do § 1º, do art. 2º e § 2° do art. 8º, ambos da Lei n.º 4320, ou seja, revogou a 

Portaria n.° 9, de 28 de janeiro de 1974 (Classificação Funcional-Programática); e a 

Portaria n.º 51/98 instituiu o recadastramento dos projetos e atividades constantes do 

Orçamento da União. 

Essas modificações representam um importante passo no sentido da 

modernização dos processos de planejamento e orçamento, com aplicabilidade à 

União, Estados e Municípios, tendo como escopo principal a busca para o setor público 

de uma administração menos burocrática e mais gerencial, com efetiva orientação para 

resultados. 
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Nesse sentido, identifica-se no esforço de modernização a observância de dois 

pressupostos: cobrança de resultados e realidade problematizada. 

A cobrança de resultados deve ser entendida como uma avaliação junto à 

sociedade das ações desenvolvidas pelos governos (União, Estados e Municípios), 

aferidas em termos de benefícios efetivamente oferecidos ao cidadão. Trata-se de uma 

abordagem nova, porquanto os sistemas administrativos vigentes caracterizam-se por 

serem de baixa responsabilidade, isto é, quando existe cobrança, refere-se mais a 

processos e meios, e nunca a resultados ou mesmo produtos. 

Já a realidade problematizada traduz o esforço de modernização do 

planejamento, fazendo com que o mesmo passe a ser centrado em ―problemas‖, que 

antes eram elementos constitutivos do diagnóstico do planejamento tradicional, e agora 

assumem a condição de estruturadores do próprio plano. Por sua vez, essa concepção 

é fundamental para a cobrança de resultados, que poderá pautar-se, na sua aferição, 

em termos de identificar se os problemas elencados no plano foram efetivamente 

resolvidos. 

O cumprimento desses dois pressupostos (cobrança de resultados e realidade 

problematizada), como representativos de uma administração gerencial, torna 

necessária a observância dos seguintes princípios: simplificação, descentralização e 

responsabilidade. 

A simplificação está muito bem refletida na nova forma de se tratar o 

planejamento, considerando que o seu elemento, talvez de maior relevância, passa a 

ser um conceito de fácil entendimento, qual seja, o problema. 

 A descentralização assume maior importância, ainda, quando se fala em 

cobrança de resultados, que deve ocorrer, preferencialmente, no nível onde a ação 

está sendo realizada, próxima do cidadão, que é seu destinatário final. 
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A tradição administrativa brasileira sempre foi de atribuições difusas de 

responsabilidades, o que torna difícil a tarefa da cobrança de resultados. Assim, o que 

foi proposto é que o administrador assuma, de uma forma personalizada, a 

responsabilidade pelo desenvolvimento de um programa e, conseqüentemente, pela 

solução ou encaminhamento de um problema. 

Em razão dos pressupostos e dos princípios anteriormente mencionados, 

teríamos uma concepção de planejamento integrado ao orçamento que contempla as 

seguintes características: 

 
a) Visão estratégica, com estabelecimento de objetivos; 

b) Identificação dos problemas a enfrentar ou oportunidades a aproveitar, 

objetivando tornar realidade essa visão estratégica; 

c) Concepção dos programas que deverão ser implementados, com vistas ao 

atingimento dos objetivos que implicarão na solução dos problemas ou aproveitamento 

das oportunidades; 

d) Especificação das diferentes ações do programa, com identificação dos 

respectivos produtos, que darão origem, quando couber, aos projetos e atividades; 

e) Atribuição de indicadores aos objetivos, e aos produtos, metas. 

 

Dessa forma, observamos um encadeamento lógico entre os planos e 

orçamentos, ou seja, problemas, programas e produtos, ou de outra forma: problemas, 

programas, atividades e projetos. 

A eficácia das medidas propostas na área orçamentária-financeira ficaria 

comprovada pelo equacionamento da questão fiscal e pelo nível de satisfação da 

sociedade quanto ao atendimento de suas necessidades. A nova concepção de 
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orçamento gerencial traz importantes modificações de cunho metodológico, 

introduzindo elementos que evidenciam a transparência de suas ações e contínua 

prestação de contas, não apenas no sentido financeiro, mas no de prover informações, 

discutir alternativas, exibir custos e resultados de suas ações, criando no setor público 

uma cultura de respeito à sociedade. 

A elaboração de uma proposta orçamentária responsável recomenda 

necessariamente: 

 

 a compreensão da importância dos instrumentos (Plano Plurianual, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, e Lei Orçamentária Anual) e agentes do processo (Órgão 

Central, Órgãos Setoriais do Sistema de Orçamento); 

 a precisão, padronização e agilização das informações gerenciais dos 

processos de elaboração e execução que subsidiam a tomada de decisões e que irão 

repercutir sobre os dois processos, evitando-se, com isso, excessivas correções de 

desvios. 

 o entendimento de que a metodologia de trabalho a ser seguida pelos 

governantes deva ser consistente com o equilíbrio das contas públicas e com as metas 

a serem alcançadas pela administração que, em última instância, se entende como o 

atendimento dos reclamos da sociedade. 

 

O Plano Plurianual tem vigência a partir do segundo ano do mandato do governo 

que o elabora até o primeiro ano da administração seguinte7 e não se restringe tão 

somente a expressões financeiras, mas também e, fundamentalmente, a traçar 

diretrizes, definir objetivos e quantificar metas a serem alcançadas pela administração. 

                                                
7
 inciso I do § 2° do art. 35 dos Atos das Disposições Contitucionais  transitórias da Constituição Federal. 
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Destaca-se, portanto, a abrangência do Plano às ações e metas físicas a serem 

realizadas durante todo o mandato do governante e até o seu final.  

A modernização do Plano Plurianual consistia em transpor dificuldades como a 

incompatibilidade entre a apresentação das metas do Plano e aquelas que eram 

apresentadas na Lei Orçamentária. As metas constantes do Plano eram mais 

abrangentes e se reportavam aos subprogramas, enquanto que na Lei Orçamentária 

eram apresentadas num nível de detalhamento maior constante dos diversos 

programas de trabalho orçamentários, ou seja, traduzidos nos diversos projetos e 

atividades.  

Para restaurar a credibilidade no Plano Plurianual, a nova metodologia retirou da 

estrutura funcional-programática o seu conteúdo classificador, conferindo às funções e 

subfunções classificação padronizada em todas as esferas de governo, mas 

independente dos Programas que passa a ser o módulo integrador entre o 

Planejamento e o Orçamento, no qual estão organizadas todas as ações do Governo 

que resultem na produção de bens ou contraprestação de serviços. 

Na busca de solução para os problemas da sociedade, cada nível de governo 

passaria a ter liberdade para estruturar seus próprios programas, de acordo com as 

realidades locais, dentro de uma seqüência lógica dada por: problemas-programas-

produtos, na qual, os problemas de uma sociedade serão identificados através dos 

programas que expressam quantitativos físicos e financeiros de um produto. Os 

projetos e as atividades passariam a ser elementos de realização dos programas. 

Outro obstáculo superado foi à programação de ações com o respectivo 

respaldo financeiro, tornando factível sua realização. Os programas deveriam ser 

alinhados cumprindo orientação estratégica do Governo e compatíveis com a previsão 

de disponibilidade de recursos. 
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Para garantir que as metas estabelecidas no PPA seriam cumpridas, procura-

ser-ia melhorar o desempenho gerencial da administração pública definindo 

responsabilidades por custos e resultados, através de um gerente, que ficaria 

responsável pelo resultado físico de um programa, cuja liberação de recursos 

financeiros e eventuais créditos suplementares durante a execução orçamentária ficaria 

condicionada à apresentação das informações sobre seu andamento físico/ financeiro, 

por meio de sistema informatizado. 

Com vistas a melhoria contínua e mensurável da qualidade e produtividade dos 

bens e serviços públicos, estaria pressupoto o desenvolvimento de um sistema de 

indicadores, seja diretamente no âmbito dos projetos e atividades através de metas a 

serem alcançadas, seja indiretamente pela construção de indicadores de avaliação de 

eficiência. 

Embora a definição dos programas não siguisse uma padronização, foram 

formulados critérios para a sua conceituação, identificando-se: 

 

 Ações que resultem em bens e serviços ofertados diretamente à sociedade; 

 Ações de Gestão de Governo (coordenação, supervisão, avaliação e 

divulgação de Políticas Públicas); 

 Ações que resultem em bens e serviços ofertados diretamente ao Estado, por 

instituições públicas criadas para esse fim específico; 

 As despesas de natureza tipicamente administrativa e outras que, embora 

colaborem para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos e de gestão, 

não são passíveis, no momento, de apropriação a esses programas (Ex.: Manutenção 

de Bens imóveis, Administração de Recursos Humanos, etc.) 
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A nova conceituação manteve a definição de Projeto eliminou a figura do 

subprojeto e deu uma nova nomenclatura às Atividades-Meio que passariam a ser 

denominadas de Programas de Apoio Administrativo e Programas de Gestão de 

Políticas Públicas. Por sua vez, as Atividades-Fim passaram a ser denominadas de 

Programas de Serviços ao Estado. Também  se deixou de detalhar as atividades em 

sub-atividades. 

Assim, os bens e serviços que contribuem para o ciclo produtivo foram divididos 

em: 

 Programas Finalísticos - resultam em bens e serviços ofertados 

diretamente à sociedade. Seus atributos básicos são: denominação, objetivo, público-

alvo, indicador(es), fórmulas de cálculo do índice, órgão(s), unidades orçamentárias e 

unidade responsável pelo programa. O indicador quantifica a situação que o programa 

tenha por fim modificar, de modo a explicitar o impacto das ações sobre o público alvo. 

Exemplo: Programa de Irrigação e Drenagem, Programa de Investimentos em Petróleo 

e Gás, Programa de Prevenção e Controle das Doenças Infecto Contagiosas, 

Programa de Extensão Universitária. 

 

 Programas de Gestão de Políticas Públicas - abrangem as ações de 

gestão de Governo e serão compostos de atividades de planejamento, orçamento, 

controle interno, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, 

coordenação, supervisão, avaliação e divulgação de políticas públicas. As atividades 

deverão assumir as peculiaridades de cada órgão gestor setorial. Assumirão 

denominação específica de acordo com a missão institucional de cada órgão. Seus 

atributos básicos são: denominação, objetivo, órgão(s), unidades orçamentárias e 

unidade responsável pelo programa. Exemplo: Programa de Gestão da Política de 
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Saúde, Programa de Gestão da Política de Transportes, Programa de Gestão da 

Política de Execução Financeira, Contábil e de Controle Interno. 

 

 Programas de Serviços ao Estado - são os que resultam em bens e 

serviços ofertados diretamente ao Estado, por instituições criadas para esse fim 

específico. Seus atributos básicos são: denominação, objetivo, indicador(es), órgão(s), 

unidades orçamentárias e unidade responsável pelo programa. Exemplo: Programa de 

Controle Externo, Programa de Capacitação de Servidores Públicos, Programa de 

Serviços de Informatização para o Setor Público. 

 

 Programas de Apoio Administrativo - correspondem ao conjunto de 

despesas de natureza tipicamente administrativa e outras que, embora colaborem para 

a consecução dos objetivos dos programas finalísticos e de gestão de políticas 

públicas, não são passíveis de apropriação a esses programas. Seus objetivos são, 

portanto, os de prover os órgãos do município dos meios administrativos para a 

implementação e gestão de seus programas finalísticos. Exemplo: ações de 

informática, manutenção de serviços administrativos gerais, manutenção do serviço de 

transportes, manutenção de bens móveis e imóveis. 

 

Ainda na busca de conferir maior visibilidade ao ciclo de gestão, objeto da 

orçamentação, instituíram-se as ―operações especiais‖ - despesas que não contribuem 

para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não 

geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços, incluindo-se nessa 

conceituação as despesas com amortizações e encargos, aquisição de títulos, 

pagamento de sentenças judiciais, transferências a qualquer título - não confundindo 
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com descentralização, fundos de participação, operações de financiamento (concessão 

de empréstimos), ressarcimentos de toda a ordem, indenizações, pagamento de 

inativos, participações acionárias, contribuição a organismos nacionais e internacionais, 

compensações financeiras. 

 

4.2.2 – Implementação e Avaliação do PPA 

 

Neste tópico iremos analisar a implementação do PPA no âmbito Federal bem 

como sua avaliação, conforme exposto pela literatura pátria. 

 

4.2.2.1 – Evolução 

 

Conforme anteriormente apresentado, no Brasil, a Constituição Federal de 1988 

estabeleceu que o Executivo deve submeter à aprovação do Legislativo um Plano 

Plurianual (PPA), abrangendo quatro anos e contendo as diretrizes, os objetivos e as 

metas da administração pública federal para as despesas de capital e para os 

programas de longa duração. Além do PPA, a Constituição estabeleceu que fossem 

instituídos as Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Orçamento Geral da União 

(OGU) como componentes de um sistema integrado de planejamento e orçamento. 

Todos os demais planos e programas nacionais, regionais e setoriais também devem 

ser subordinados ao PPA. O período de vigência do plano encontra-se deslocado em 

relação ao mandato presidencial, de forma que no primeiro ano de governo o 

Presidente da República executa as ações previstas no mandato anterior e elabora o 

plano para os próximos quatro anos.  

No entanto, nos primeiros anos após a Constituição, a inflação acelerada 
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tornava inviável o planejamento de médio e longo prazo. O primeiro PPA (1991 a 1995) 

não teve o caráter de um plano, mas sim de consolidação de orçamentos, seguindo os 

moldes da legislação anterior. O segundo PPA (1996 a 1999) teve como marco 

principal a implementação do Programa ―Brasil em Ação‖.  

De acordo com Silva e Costa (2002), a política definida pelo governo federal 

para o PPA 1996-1999 ―foi a tentativa mais abrangente de ação de política pública para 

a viabilização de objetivos estratégicos de modernização do Estado, redução de 

desequilíbrios espaciais e sociais e inserção competitiva do país‖ (Silva e Costa, 2002: 

p. 38). A lei que aprovou o PPA para este período determinou a elaboração de um 

relatório de acompanhamento do plano. No entanto, o relatório do ano de 1997 foi mais 

descritivo do que analítico, sem uma consolidação de dados em indicadores de 

desempenho. Alguns dos problemas enfrentados foram à incompatibilidade entre o 

PPA e o Orçamento Geral da União (OGU) e a ausência de parâmetros que 

permitissem a avaliação de desempenho do governo sobre o alcance das metas.  

A partir dessas dificuldades, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

definiu uma nova estratégia, e foram selecionados 42 projetos do PPA para integrarem 

o Programa ―Brasil em Ação‖. Esses projetos foram submetidos a um regime especial 

de acompanhamento e gerenciamento, com os objetivos de: (1) orientar o processo 

orçamentário, sinalizando prioridades; (2) detectar problemas de implementação e 

introduzir correções; (3) criar base de dados de informação para atrair investidores e 

facilitar parcerias público-privadas (Silva e Costa, 2002).  

Os projetos selecionados identificavam objetivos, metas físicas e financeiras, 

localização, executores, fontes de financiamento e cronogramas de execução. Para 

cada projeto foi designado um gerente. Foi disponibilizado um sistema informatizado 

para gerentes e executores atualizarem o planejamento inicial, acompanharem e 
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avaliarem a execução do projeto, elaborarem relatórios, anteciparem problemas e 

proporem medidas para superação.   

O ―Brasil em Ação‖ serviu como projeto-piloto para o PPA 2000-2003, 

popularizado como ―Avança Brasil‖, que estendeu a organização gerencial para todos 

os programas do governo federal. Pelos relatos de diversos autores (Barbosa e Garcia, 

2001; Calmon e Gusso, 2002; Gartenkraut, 2002; Toledo Silva, 2002) o processo de 

elaboração dos programas incluídos no PPA 2000-2003 foi precedido de inúmeras 

discussões técnicas, envolvendo especialmente o Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Também foi 

contratado, como subsídio à elaboração do novo Plano, um estudo denominado de 

Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento, realizado por um consórcio 

internacional de empresas, visando à identificação de investimentos estratégicos ao 

desenvolvimento do País.  

O PPA 2000-2003 inovou metodologicamente ao: (1) usar como referência as 

Diretrizes Estratégicas da Presidência da República para a elaboração dos programas 

dos ministérios; (2) integrar o Plano com o Orçamento Geral da União; (3) organizar 

todas as ações governamentais em programas, que passaram a ser a unidade de 

gestão; (4) estruturar os programas com objetivos, público-alvo, valores, prazos, metas 

físicas e indicadores definidos, com vistas ao acompanhamento e avaliação; (5) adotar 

um modelo de gerenciamento moderno, visando a obtenção de resultados; (6) designar 

um gerente para cada programa; (7) propor a avaliação anual dos resultados 

alcançados por cada programa.  

  

4.2.2.2 - Metodologia de Avaliação do Plano Plurianual Federal  
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A lei de criação do ―Avança Brasil‖ dispôs que a avaliação anual da execução do 

PPA deve estar disponível para fundamentar as eventuais revisões do Plano, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento anual. As revisões do Plano são feitas através 

da LDO, que é encaminhada ao Congresso no mês de abril, tornando bastante exíguo 

o prazo para a avaliação. Segundo a legislação, o relatório anual de avaliação deve 

conter: (1) avaliação do desempenho das variáveis macroeconômicas que 

fundamentaram a elaboração do Plano; (2) demonstrativo da execução física, 

financeira e regionalizada dos programas; (3) demonstrativo do desempenho dos 

indicadores de cada programa; (4) avaliação do alcance das metas físicas e financeiras 

e da evolução dos indicadores de cada programa (Lei 9.989/2000).  

No entanto, as premissas da avaliação permaneceram genéricas e imprecisas 

até o início da implementação do PPA, quando foram tomadas as primeiras decisões 

sobre a sistemática a ser utilizada. Além disso, o prazo para a reestruturação dos 

órgãos de planejamento nos ministérios e para a elaboração dos programas foi 

insuficiente para o porte da mudança proposta. As falhas nas etapas anteriores a de 

avaliação culminaram em problemas nos enunciados dos objetivos e indicadores dos 

programas e na inconsistência de seus outros elementos, como metas e recursos 

(Toledo Silva, 2002).  

Aliaram-se a estes fatos a dimensão do trabalho, visto que haviam cerca de 350 

gerentes para um universo de 380 programas do Plano. Enfim, a forma do processo de 

avaliação a ser desenvolvido ficou definida em três etapas:   

 

 • a primeira, de responsabilidade do gerente, compreende a identificação dos 

resultados do programa junto à sociedade, a análise do desempenho 

físico/financeiro de suas ações e a adequação da concepção/execução do 



67 

 

  

programa ao atingimento dos resultados esperados;  

  

 • a segunda, elaborada pelos responsáveis pelo planejamento e gestão de 

políticas setoriais, tem por finalidade avaliar os resultados dos programas, tendo 

como referência as Orientações Estratégicas do Presidente da República e as 

Orientações Estratégicas Setoriais. Os demais poderes da União deverão seguir 

as diretrizes dos seus respectivos planejamentos; 

 
   

 • a terceira, coordenada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

refere-se a análise do conjunto completo dos programas em relação às 

Orientações Estratégicas do Plano. (Brasil, Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, Relatório de Avaliação – Exercício 2000).  

  

As etapas de avaliação dos programas e de avaliação setorial foram realizadas 

através de questionários de múltipla escolha, ao qual se adicionaram algumas 

questões de resposta aberta e discursiva. O questionário foi preenchido pelos gerentes 

e pela secretaria executiva de cada ministério por meio do Sistema de Informações 

Gerenciais e de Planejamento (SIGPLAN), acessível pela internet. Embora tenham sido 

realizados modificações e aperfeiçoamentos ao longo do processo, em síntese as 

etapas e instâncias de avaliação são as seguintes: 
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Figura 3 – Etapas e Instancias da Avaliação segundo modelo Federal.  

 

   

Fonte: Relatório de Avaliação – Exercício 2004.  

  

O SIGPLAN foi implantado para apoiar o planejamento, execução, 

monitoramento, gestão e avaliação do Plano. Este sistema agregou os dados de 

execução orçamentária e financeira de todos os programas e ações do governo 

federal, além de informações de monitoramento e gestão fornecidas pelos gerentes de 

programas, ministérios setoriais e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A 

integração entre o Plano Plurianual e o Orçamento permitiu que a atualização da 

execução orçamentária e financeira dos programas fosse procedida semanalmente, e 

que os gerentes complementassem periodicamente as informações sobre o 

desempenho físico. Os técnicos do Ministério do Planejamento tinham por tarefa 

monitorar as informações no SIGPLAN. Também foi desenvolvido um módulo do 

sistema com o objetivo de tornar acessíveis à sociedade as informações sobre o 

andamento dos programas.  
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4.2.2.3 – Implementação do novo modelo de Plano Plurianual  

  

Na visão de Garcia (2000), na elaboração dos programas dos PPA 2000-2003 

houve muita heterogeneidade, reducionismo, setorialização e imprecisão. O orçamento 

dos programas também apresentou problemas, sendo feito em bases pouco realistas, 

com metas que não correspondiam às capacidades operacionais dos órgãos nem às 

dotações previstas. Na fase de avaliação, um dos grandes problemas defrontados foi o 

de que muitos programas e ações não foram desenhados para serem avaliados. Houve 

dificuldade para estabelecer indicadores adequados aos objetivos dos programas, 

confiáveis e com séries históricas que permitissem comparações. As informações 

sobre o andamento dos programas também foram insuficientes (Barbosa e Garcia, 

2001).  

Em relação ao uso do SIGPLAN, apesar de ser um sistema bem estruturado e 

de fácil acesso, seu sucesso depende da qualidade e periodicidade das informações. 

Entre os principais problemas detectados na atualização do sistema e que causaram 

efeitos negativos na fase de avaliação, Calmon e Gusso (2002) destacam: (1) a 

inadequação ou inexistência de sistemas internos de acompanhamento dos programas; 

(2) insuficiência de recursos humanos na gestão e acompanhamento dos programas; 

(3) ausência de recursos humanos qualificados para a avaliação; (4) indicadores 

inadequados; e (5) imprecisão das informações relativas às metas físicas e custos dos 

programas.  

A respeito das três etapas de avaliação definidas, um dos desafios foi o de 

estabelecer o nexo entre o desempenho físico e financeiro dos programas, os objetivos 

e diretrizes setoriais e os macro objetivos do governo. Ou seja, estabelecer o 

encadeamento lógico entre os objetivos e metas dos programas e os objetivos da 
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política governamental. Devido à heterogeneidade dos macro objetivos e dos 

programas e à sua quantidade, ―a avaliação de resultados finais relacionados ao 

conjunto dos programas e macro objetivos de governo consiste em tarefa gigantesca e 

muito difícil de ser levada a efeito simultaneamente para todos os programas‖ (Toledo 

Silva, 2002, p.247).  

Também foram alvos de crítica a obtenção das avaliações a partir de 

questionários padronizados e o curto treinamento dado aos gerentes, tanto na fase de 

elaboração como de avaliação do plano. O pouco tempo dedicado à capacitação não 

permitiu que o novo modelo de planejamento se consolidasse como uma cultura no 

governo federal. A introdução do gerente, uma figura nova na estrutura administrativa, 

exigiria mais tempo para que esses perceberem a natureza do seu papel e pudessem 

superam a resistência das organizações e diferentes ministérios.  

Pela análise de Calmon e Gusso (2002), foi perceptível a dificuldade dos 

gerentes responderem às questões relacionadas aos resultados dos programas. Em 

muitos casos, as informações não estavam disponíveis devido à inadequação dos 

indicadores propostos ou inexistência de aferição anual. Nesses casos, os gerentes 

informaram sobre o alcance de metas como resposta ao questionamento sobre 

resultados do programa, empobrecendo a avaliação. A baixa qualidade das respostas, 

pela escassez de informações e pela carência de capacitação dos gerentes e suas 

equipes, sugeria a necessidade de investimento em capacitação gerencial e de 

avaliação. Outro problema foi o grau de subjetividade, decorrente do fato de a 

avaliação ter sido interna, realizada pelos próprios gerentes encarregados da 

implementação dos programas.   

A avaliação do plano, por sua vez, consistiu em verificar, com base nas 

informações dos relatórios gerenciais sobre os programas e no conhecimento 
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especializado dos técnicos, se os programas foram implementados de forma a 

contribuir para o alcance dos macros objetivos. A análise da gestão do plano 

corresponde a uma visão agregada sobre o desempenho dos programas e dos 

ministérios no modelo de gestão proposto. As informações da etapa de avaliação 

setorial também foram utilizadas nesta fase. Contudo, ao persistirem as dificuldades de 

informação na fase de monitoramento e de avaliação dos programas, a avaliação do 

plano só poderia ter sido feita com grande subjetividade.  

Adicionalmente, a responsabilização e cobrança por resultados foram pouco 

efetivas, visto que o baixo desempenho não foi acompanhado de medidas corretivas. 

As unidades de gerenciamento dos programas não possuíam autonomia legal ou 

administrativa para corrigir ou solucionar muitos problemas detectados nos processos 

de monitoramento e avaliação. O novo modelo de gerenciamento por programas não 

foi totalmente assimilado, visto que existiram superposições entre os gerentes e a 

estrutura administrativa formal do governo federal, gerando conflitos de competência e 

tomada de decisão entre as duas instâncias.   

Entre os avanços proporcionados pela experiência de avaliação do PPA 2000-

2003, citam-se o estímulo à discussão sobre o monitoramento e avaliação a que os 

técnicos e órgãos envolvidos no processo foram submetidos. Esse fato consistiu-se 

num importante passo para disseminar a cultura de avaliação na administração pública 

e para incorporar essas práticas nos processos de tomada de decisão, melhoria da 

gestão e aprendizagem organizacional, que demandam tempo para consolidação. Da 

mesma forma, embora o uso das informações tenha sido ainda restrito, a divulgação 

periódica das informações à sociedade e obrigatoriedade de prestação de contas ao 

Legislativo foram passos que dificilmente poderão ser retrocedidos.  

Além disso, em função de legislação e da aprovação da prática do governo 
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federal, muitos estados adotaram os princípios de modernização da administração 

pública, utilizando os mesmos moldes de elaboração de programas, avaliação e 

divulgação dos resultados, entre eles o Estado do Rio Grande do Sul.  

O PPA 2004-2007 foi elaborado com base nos mesmos conceitos e 

fundamentos metodológicos do ―Avança Brasil‖. Foram mantidos o modelo de gestão, a 

organização por programas e o sistema de informações já utilizados. Foi introduzida 

uma estratégia participativa na formulação do plano, com a incorporação várias 

contribuições de organizações da sociedade civil. Também foram realizadas consultas 

públicas e validação dos 26 estados e do Distrito Federal. A fase de elaboração dos 

programas foi desdobrada em duas, uma para os aspectos qualitativos, como definição 

de objetivo, público-alvo e indicadores dos programas, e outra para os aspectos 

quantitativos. As avaliações e recomendações dos gerentes sobre os programas 

anteriores serviram de subsídio à elaboração dos programas do PPA 2004-2007, 

denominado de ―Brasil, um País de Todos‖.  

As mesmas três instâncias de avaliação foram mantidas no modelo de 

gerenciamento do PPA 2004-2007. As modificações introduzidas em relação ao PPA 

2000-2003 foram basicamente duas,conforme Relatório de Avaliação (2004).  

A primeira, é que o titular da unidade administrativa à qual o programa está 

vinculado tornou-se o gerente do programa, e o titular da unidade administrativa à qual 

se vincula a ação, o coordenador da ação, conforme o Decreto 5.233/2004, que 

regulamenta a Lei do Plano (Lei 10.933/2004). Essa iniciativa tende a minimizar os 

conflitos entre a estrutura gerencial e a estrutura administrativa mencionados 

anteriormente.  

A segunda é que foi criado o Sistema de Monitoramento e Avaliação (SMA) do 

Plano Plurianual, cuja estrutura foi definida de forma integrada ao modelo de gestão do 
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Plano. O Sistema de Monitoramento e Avaliação (SMA) tem como função principal 

assegurar que a avaliação seja parte integrante da gestão dos programas e dê 

subsídios para a tomada de decisão. O sistema é composto por uma Comissão de 

Monitoramento e Avaliação (CMA) e por Unidades de Monitoramento e Avaliação 

(UMA) em cada ministério setorial e secretaria especial. De acordo com o Decreto nº 

5.233/2004, a CMA terá como atribuição geral elaborar propostas de normas e de 

procedimentos gerais, relativos ao monitoramento e à avaliação dos programas do 

Poder Executivo, bem como oferecer elementos técnicos que orientem os processos de 

alocação de recursos orçamentários e financeiros e a revisão dos programas, com 

vistas ao alcance de resultados. A Unidade de Monitoramento e Avaliação (UMA) será 

o principal agente do Sistema. Competirá à UMA de cada órgão apoiar a elaboração 

dos planos gerenciais, o monitoramento e a avaliação dos programas. O trabalho da 

CMA e das UMA´s será integrar as várias iniciativas de avaliação e os sistemas de 

monitoramento, a saber: avaliação anual do PPA; avaliação de programas 

selecionados; avaliação de iniciativa setorial; avaliação de iniciativa não governamental 

(Brasil, Relatório de Avaliação – Exercício 2004).  

Desde março de 2007, o governo, por intermédio do Ministério do Planejamento 

(MP), iniciou o processo de discussão e formulação da proposta do Plano Plurianual 

para os quatro próximos anos (2008-2011). Com a finalidade de organizar a ação 

governamental com vistas à melhoria do desempenho gerencial da administração 

pública e contribuir para a consecução das prioridades do governo, o Manual de Elabo-

ração do Plano (2007) apresenta uma relação de sete princípios. Do ponto de vista do 

modelo de orçamento por resultados, cinco princípios convergem para ele; são estes: 

integração de políticas e programas, monitoramento e avaliação dos projetos e 

programas de governo; gestão estratégica dos projetos e programas; transparência na 
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aplicação dos recursos públicos; participação social na elaboração e gestão do Plano 

Plurianual.  

Apesar da fase inicial do processo, é possível constatar uma continuidade do 

modelo que fundamentou os dois planos anteriores. A metodologia de definição dos 

programas não foi alterada, conforme análise do Manual de Elaboração do Plano 

(2007).  

No que tange à avaliação e monitoramento, não surgiram inovações até o 

momento. Como já mencionado, os indicadores de desempenho continuarão, pelo 

menos teoricamente, exercendo um papel relevante dentro do processo. Com relação à 

questão da avaliação, o manual esclarece:  

A prática da avaliação fortalece o planejamento e a aprendizagem nas 
organizações governamentais, mediante a geração de informações 
qualificadas sobre os resultados alcançados e as restrições enfrentadas na 
implementação dos programas, oferecendo recomendações para auxiliar a 
tomada de decisão Manual de Elaboração do Plano (2007, p.25).  

 

As avaliações do programa continuarão sendo realizadas todo ano em conjunto 

com as avaliações do Plano, uma vez que são entendidas como essenciais para o 

aperfeiçoamento dos programas e do processo de alocação dos gastos do governo. Os 

Relatórios Anuais de Avaliação apontam uma tarefa desenvolvida em três etapas e por 

diferentes instâncias, do mesmo modo do PPA que se encerrou. Quanto ao 

monitoramento dos programas e ações, o Manual de Elaboração também não indica 

nenhuma alteração na metodologia de coleta e tratamento dos dados. 

 

4.2.2.4 – Análise dos Indicadores do Programas   

 

Passamos a analisar a aferição dos programas por meio de seus respectivos 

indicadores, haja vista a relevância desta questão dentro do Modelo de orçamento por 
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resultados proposto no Plano de Gestão do PPA 2004-2007.  

Uma das formas mais apropriadas para se mensurar a efetividade ou eficácia do 

programa é mediante seus indicadores, uma vez que é possível medir o resultado e/ou 

impacto do programa na solução do problema e, conseqüentemente, o grau de alcance 

do seu objetivo. Conforme mencionado na introdução do capítulo, as fontes da 

pesquisa foram Avaliações Anuais do Plano e dos Programas nos anos de 2004 e 2005 

e o módulo de acompanhamento da execução dos programas no SIGPLAN. Ressalta-

se que quando a pesquisa não encontrava informações completas dos programas e de 

seus indicadores nas Avaliações, a segunda fonte de dados era acionada.  

É importante mencionar que as informações dos indicadores são oriundas de um 

processo de avaliação construído a partir da análise das informações fornecidas pelos 

órgãos setoriais, ou seja, pelos gerentes dos programas, e consolidadas, 

posteriormente, pela Secretaria de Planejamento e Investimentos do MPOG, de acordo 

o Plano de Gestão do PPA 2004-2007.  

Os dados coletados permitiram alguns tipos de análise, embora restritos aos 

anos de 2004 e 2005. Os demais exercícios não estavam disponíveis para consulta. 

A primeira análise aborda a totalidade dos programas, de modo a contextualizar 

os programas do PPA. Neste caso, incluem-se os indicadores de todos os programas 

do PPA, estejam eles apurados ou não. Em seguida, é apresentada uma análise da 

percepção dos gestores acerca do desempenho dos seus respectivos programas.  

Importante observar que os indicadores estão presentes apenas em programas 

do tipo Finalístico ou de Serviços ao Estado, o que não ocorre com programas de 

Gestão de Políticas Públicas e de Apoio Administrativo. Dessa forma, as estatísticas 

apresentadas referem-se àqueles programas nos quais houve utilização de 

indicadores. Além disso, a metodologia admite a existência de mais de um indicador 
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por programa quando tal fato for necessário para avaliar sua efetividade.  

As informações gerais do programas do PPA apresentaram dados dos dois 

exercícios analisados, de forma a auxiliar a visualização da evolução dos indicadores 

dos programas.  

O Quadro 2 apresenta a composição do PPA, por tipo de programas, nos 

exercícios 2004 e 2005.  

 

Quadro 2 – Composição do PPA por tipos de Programa 
 

 
Fonte: Avaliação Anual do PPA (2005) e SIGPLAN.  

Nota 1: Os programas do tipo ―Operações Especiais‖ estão presentes no quadro a titulo demonstrativo, pois constam somente dos 
orçamentos, mas não integram o PPA. Destinam-se ás ações referentes ao serviço e refinanciamento das dívidas interna e 

externa, às transferências constitucionais ou decorrentes de legislação específica (que não contribuem para a consecução dos 
objetivos dos demais tipos de programas) e aquelas relativas a outros encargos especiais, e à reserva de contingência.  

Nota-se que a totalidade e a configuração dos programas se alteram 

residualmente, sendo os do tipo Finalístico o único que teve uma elevação, enquanto 

que os de Gestão de Políticas Públicas, apresenta um pequeno decréscimo. Do 

mesmo modo, em ambos os exercícios, os programas que possuem indicadores 

(Finalístico e Serviços de Estado) representam a grande maioria do total de programas, 

representando 84% e 85%, respectivamente. Todavia, o mais importante para fins 

desta pesquisa são justamente os Programas do tipo Finalístico, uma vez que no 

arcabouço dos programas com indicadores dos Ministérios analisados, eles são a 
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totalidade.  

Neste sentido, faz-se necessário expor as informações referentes aos 

indicadores destes dois tipos de Programas. O quadro 3 apresenta o perfil do uso de 

indicadores no PPA com o total de indicadores, o número de programas com pelo 

menos um indicador, o percentual de programas do PPA que possuem indicadores, 

como também o percentual de programas finalísticos e de serviços ao Estado que 

dispõe de Indicadores:  

Quadro 3 – Indicadores de Programas 

 

NOTA: Quadro extraído da Avaliação Anual dos Programas e do PPA (ano 2005), disponível no sítio 
eletrônico www.sigplan.gov.br.  

 
Observa-se que em todos os aspectos houve um acréscimo considerável entre 

os dois anos. O total de indicadores se elevou de forma exponencial para um intervalo 

de apenas um exercício, com um aumento de cerca 25%. Outro aspecto que chama a 

atenção no quadro é o aumento de programas com pelo menos um indicador, 

considerando o total dos programas finalísticos e de serviços ao Estado, ocorreu uma 

redução de 16% para 6% do número de programas sem indicador.  

Ademais, outra questão analisada pela Avaliação Anual do PPA e dos 
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Programas que merece destaque é a regularidade de sua apuração, tendo em vista 

que sem a regularidade e a fidedigna apuração dos indicadores, o processo de 

mensuração dos resultados é inócuo. O quadro 4 retrata a apuração dos indicadores 

nos períodos abordados:  

 
Quadro 4 – Apuração dos Indicadores 

 

 

Nota: Quadro extraído da Avaliação Anual dos Programas e do PPA (ano 2005), disponível no 
sítio eletrônico www.sigplan.gov.br.  

 
Deste quadro, é possível verificar avanços em todos os aspectos durante os dois 

anos. No entanto, observa-se que, embora quase todos os programas finalísticos e de 

serviços ao Estado disponham de indicadores (94%), pouco mais da metade dos 

indicadores constantes do PPA foram efetivamente apurados em 2005 (55%), em 

contraste com o total de indicadores apurados em 2004 (43%). Embora o progresso na 

mensuração dos indicadores seja visível, os quantitativos de indicadores não apurados 

(358) e de programas sem nenhum indicador apurado (125) saltam aos olhos, o que 

pode indicar pouca preocupação dos gerentes com o processo e/ou incapacidade 

técnica ou operacional de realizar tais medições.  

Quanto aos resultados, às figuras seguintes demonstram a percepção das 

equipes gerenciais responsáveis pelo gerenciamento dos programas acerca da 
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implementação. A figura abaixo apresenta os principais resultados obtidos:  

 

Figura 4 - Resultados Obtidos 

 

Nota: Figura extraída da Avaliação Anual dos Programas e do PPA (ano 2005), disponível no sítio 
eletrônico www.sigplan.gov.br.  

 
Do total de 369 programas avaliados em 2005, 215 alcançaram resultados 

considerados como satisfatórios (58%) e 72 obtiveram resultados superiores aos 

esperados, de acordo com a visão dos gerentes. Os percentuais obtidos em 2005 são 

próximos aos verificados em 2004, quando foram avaliados 361 programas, no entanto, 

com pequena melhoria no percentual de ―acima do esperado‖ e também de ―dentro do 

esperado‖.  

Ao serem questionados sobre a viabilidade de alcançarem os índices previstos 

dos indicadores dos programas de sua responsabilidade, as equipes gerenciais 

responderam da seguinte forma, de acordo com a figura abaixo:  
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Figura 5 - Viabilidade de Alcance dos Índices Previstos dos Indicadores 

 

 

Nota: Figura extraída da Avaliação Anual dos Programas e do PPA (ano 2005), disponível no sítio 
eletrônico www.sigplan.gov.br.  

 

A apuração da viabilidade de alcance dos índices finais dos indicadores é 

condição essencial para a avaliação dos resultados dos programas. Os resultados 

demonstram que no ano 2004, em 70% dos programas a possibilidade de alcance dos 

índices previstos para os indicadores em 2007 era estimada como alta ou média. No 

ano seguinte, esse percentual teve uma queda considerável para 47%. As razões para 

esta perspectiva mais negativa acerca do desempenho dos programas podem estar 

relacionadas tanto às dificuldades encontradas pelos gestores no decorrer dos dois 

anos quanto ao fato de terem realizado previsões altamente irrealistas e/ou ambiciosas 

quando da elaboração do PPA 2004-2007.  

 

4.3 – Restrições à Implementação efetiva do PPA   

 

Nos últimos vinte anos, o processo orçamentário do governo federal sofreu 

diversas transformações. Houve avanços e melhorias no processo? A resposta é sim.  
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 Quais as limitações da reforma? Estas não foram poucas. É o que passamos a 

demonstrar. 

 Quanto aos avanços, é notório que a avaliação dos programas começa a ser 

incorporada na agenda pública brasileira. Calmon e Gusso (2003) argumentam que a 

experiência de avaliação do PPA gerou uma ampla adesão dos órgãos de governo ao 

movimento de avaliação e melhoria da gestão pública, sendo essa uma indicação 

sobre a cultura de resultados.  

Embora a avaliação tenha uma etapa realizada pela própria secretaria respon-

sável, o processo avaliativo anual contribui para a abertura de uma oportunidade de 

discussão interna acerca da concepção, implementação e resultados dos programas. 

Em outras palavras, a existência de um momento voltado para se pensar no desenho e 

na estrutura das ações governamentais enseja uma oportunidade para o 

aprimoramento das políticas governamentais.  

Dessa forma, o BIRD (2002) ressalta o comprometimento do governo brasileiro 

em direcionar as ações aos resultados, com vistas a tornar o gasto público mais 

efetivo, eficiente, transparente, bem como responsivo às demandas da sociedade.  

A idéia de integração entre orçamento e planejamento, trouxe mais visibilidade 

ao sistema orçamentário brasileiro, conseqüentemente ampliou a transparência da 

gestão. A implementação do Plano sob esta nova metodologia contribui para 

referenciar todas as ações do governo a uma programação que proporciona uma 

imagem objetiva de racionalidade. 

Por outro lado, não são poucas as limitações e dificuldades enfrentadas na 

implementação do novo modelo de gestão do PPA. Os estudos do Banco Mundial 

(2002; 2006) expõem que o País tem evoluído de forma modesta nas reformas 

orientadas aos resultados ou desempenho. A introdução de elementos da gestão e do 
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orçamento por resultados tem encontrado sérias restrições.  

Garces e Silveira (2002) salientam que um dos principais entraves a implemen-

tação da reforma é a insuficiência quantitativa e qualitativa de informações gerenciais. 

Por falta de sistemas e métodos adequados, os gerentes enfrentam dificuldade em 

obter e consolidar informações sobre os resultados e o desempenho físico dos 

programas sob sua responsabilidade. O quadro se agrava à medida que ações vão 

sendo descentralizadas para Estados e Municípios. Na falta de informações 

consistentes para subsidiar a decisão, o gerenciamento e a gestão estratégica perdem 

foco e rapidez.  

Com base nos relatórios anuais de avaliação do PPA, que apresentam a 

consolidação dos desempenhos dos programas, observa-se que as dificuldades dos 

gerentes de programas e de sua equipe influenciam na aferição dos resultados dos 

programas. Dois problemas centrais foram encontrados na mensuração de resultados 

dos programas: a dificuldade na elaboração de indicadores de resultado (efetividade) e 

de mensuração do grau de impacto do programa na evolução do indicador; a 

complexidade de identificar o período razoável para que um programa gere resultados.  

A apuração dos indicadores dos programas do PPA 2000-2003 retrata um 

desempenho aquém do esperado8. Dos 663 indicadores existentes no último ano do 

plano, apenas 260 foram apurados, cerca de 40%; sendo que apenas 15% ou 98 

indicadores atingiram o índice previsto no final do Plano. Quanto aos programas, 

somente 73 do total de 392, no fim de 2003, possuíam um indicador com o índice 

previsto.  

Apesar de apresentar melhorias contínuas desde o PPA 2000-2003, a apuração 

de indicadores de desempenho dos programas continua insatisfatória. Durante os dois 

                                                
8
 Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI/MPOG). Plano Plurianaual 2000-2003, 

uma análise dos quatro anos de implementação, mimeo, 2004. 
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primeiros anos do PPA vigente (2004 e 2005), ocorreu um aumento quantitativo de 

indicadores e de indicadores apurados. Na verificação de atendimento das metas, 

todavia, a apuração foi abaixo do esperado. Como exemplo, em 2004 pouco mais de 

40% de todos os indicadores de programas do PPA foi mensurado.  

Calvalcante (2007) demonstra a fraca relação entre indicadores e processo de 

alocação de recursos, não havendo uma relação direta de causalidade entre as 

variáveis. De modo geral, o desempenho dos programas, mensurado pelos 

indicadores, não impacta, pelo menos em termos quantitativos, as dotações de 

recursos ou as suas execuções orçamentárias dos programas. Na análise de 

Cavalcante (2007): 

 
Quanto à relação entre indicadores e processo de alocação de recursos, nota-
se que não há causalidade entre as variáveis. De modo geral, o desempenho 
dos programas, mensurado pelos indicadores, não impacta, pelo menos em 
termos quantitativos, as dotações de recursos ou as suas execuções 
orçamentárias dos programas. (Cavalcante, 2007: p.143).  

 
 

Ainda para Calvalcante (2007), prevalece a falta de informações confiáveis e de 

pessoal qualificado para realizar o monitoramento dos indicadores. Além disso, as 

metas são, na sua maioria, irrealistas e carentes de dados e instrumentos para a sua 

mensuração. Com efeito, na hora da tomada de decisões alocativas, normalmente os 

indicadores do PPA são ignorados.  

Outra deficiência do processo avaliativo do Plano Plurianual é a ausência de 

indicadores de custos dos programas ou dos órgãos que os executam. Os inputs, isto 

é, salários e custos de capital, estão separados em programas globais e não são 

contabilizados. Portanto, as medidas de desempenho estão longe de serem completas 

(Cavalcante, 2007). A importância da mensuração dos custos das ações 

governamentais é ressaltada por Cunha e Rezende (2005): 
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―Acredita-se que a análise de custos pode fornecer bases mais objetivas para 
a alocação de recursos públicos na área social, tanto nos órgãos setoriais 
quanto nos órgãos centrais da administração pública federal‖ (Cunha e 
Rezende, 2005: p.132).  

 

A estrutura de incentivos do Plano não se mostra nem sustentável, nem 

consistente, por não integrar os conteúdos programáticos, informacionais, 

orçamentários, organizacionais e de recursos humanos (BIRD, 2002). A figura dos 

gerentes vis-a-vis a responsividade de resultados (accountability) não funcionaram de 

forma efetiva, embora a arquitetura para tal tenha sido moldada. O locus institucional 

do PPA se restringe ao circuito que compreende a Secretaria de Planejamento e 

Investimentos Estratégicos (SPI), a Secretária de Orçamento Federal (SOF) e a 

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA) (Cavalcante, 

2007).  

Outra crítica constante ao Plano Plurianual é o fato da metodologia ser um 

modelo amplo, geral e irrestrito para todas as pastas, independente das características 

distintas de cada uma (Banco Mundial, 2006). Isto é, um único modelo para ministérios 

com estruturas de distintos tamanhos como o Ministério da Saúde e o Ministério do 

Turismo ou de áreas diversas, tais como o Ministério de Minas e Energia e o Ministério 

do Desenvolvimento Agrário.  

Por fim, um ponto pouco explorado pela literatura acerca do PPA e da avaliação 

de impacto refere-se ao ciclo político e a intertemporalidade do modelo.   

Em sua dinâmica intertemporal, as políticas públicas levadas a efeito no Plano 

Plurianual, indiscutivelmente, apresentam resultados ao longo de sua implementação. 

Todavia, os impactos sobre a sociedade desses resultados, muitas das vezes, serão 

sentidas somente após o encerramento do ciclo de gestão que lhes deu causa. À guisa 

de demonstração, podemos dar como exemplo a construção de usina hidroelétrica, 
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cuja a geração de energia (objetivo) dar-se-á ao fim de construção, cujo investimento é 

de longa maturação, ampliando, dessa forma, a oferta de energia (resultado). Todavia, 

se às metas de ampliação da capacidade geracional de energia não estiverem 

atreladas à perspectiva de crescimento da economia e da capacidade instalada da 

indústria, ainda que a meta almejada de geração de energia seja atingida, ainda assim, 

o esforço poderá ser insuficiente. 

 Contudo, no exemplo anterior, o trinômio objetivo/meta/resultado vis-a-vis o 

impacto intertemporal encontra-se escorada em uma relação técnica, de mais fácil 

visualização. 

 Quando adentramos na esfera social, onde a produção de bens e serviços à 

população não possuí uma relação técnica; ao contrário, encontra-se na esfera dos 

diretos difusos – direto a vida, a saúde, educação, a um meio ambiente saudável, etc. –  

as ações dos governos tem que ser mediadas através do impacto sobre a sociedade, 

cuja demanda por produtos e serviços, em sua grande maioria, lhe garantem a 

dignidade e a cidadania. 

Portanto, no curso das ações governamentais, ainda que amparados com o rigor 

metodológico inquestionável, ainda assim, terá que ser avaliado temporalmente em 

seus resultados, pois os impactos sobre a sociedade, e em particular, sobre uma 

realidade não determinística, elevam a avaliação de impacto ou efetividade como 

instrumento decisivo no ambiente das decisões governamentais, pois será elemento 

valioso para corrigir, quando necessário, os rumos as políticas públicas. 

Neste diapasão, o impacto intertemporal ganha nova dimensão: a política, pois, 

na grande parte das políticas públicas ofertadas, em particular as sociais, apresentam 

seus resultados e impactos de forma mediata, no curso de vários mandatos. 

Dispondo nossos argumentos na perspectiva da avaliação dos programas 
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contidos no PPA, apresentamos o Gráfico 1, que demonstra a evolução de um índice ao 

longo do ciclo de gestão do PPA. 

 

Gráfico 1 – Evolução de Índice ao longo do Ciclo de Gestão do PPA 

META = 0,700

0,647 2004 2005 2006 2007
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PC1

PC2

PC3

PC4

TRAJEÓRIA PLANEJADA

TRAJETÓRIA REAL

TRAJETÓRIA  PROVÁVEL

TRAJETÓRIA CORRIGIDA

Resultado 

da nova 

gestão

META ALMEJADA NO CICLO DO PPA

Exercício

Novo mandato

 

O Gráfico 1 demonstra quatro trajetórias: a trajetória planejada,  a trajetória real, 

a provável e a trajetória corrigida.   

 Em destaque, quatro pontos: PC1, PC2, PC3 e PC4 que marcam não só o 

encerramento dos exercícios financeiros, o nível planejado do indicador para aferição 

da meta almejada, bem como o encerramento dos exercícios financeiros. 

 Os pontos PC1 e PC2, portanto representando dois dos quatros exercícios que 

perfazem o ciclo do PPA, demonstram que as trajetórias planejada e real encontram-se 

aderentes.  

 Contudo, o ponto PC3, que corresponde ao encerramento do mandato do 

representante do executivo, onde demonstra comportamento desviante entre as 

trajetórias planejada e real.  
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Este ponto é crucial, pois envolve um grau de incerteza na continuidade na 

política pública em andamento pois caberá ao novo governo dar continuidade ás ações 

já desenvolvidas e promover os ajustes necessários para que à correção da trajetória. 

 O abandono das ações já desenvolvidas encerra custos significativos. O custo 

financeiro é de percepção imediata: o gasto público aplicado nesta ação, no decurso de 

três exercícios, não será eficaz pois não terá atingido a meta almejada; se ineficaz, não 

se pode falar em eficiência do gasto. Os demais custos não são tão objetivos em sua 

mensuração, embora seus efeitos sejam sentidos com intensidade: impacto negativo 

naqueles que estavam envolvidos nas ações, percepção negativa do público alvo da 

ação que deixa de ser atendido, entre outros, disrrupção dos efeitos das políticas no 

que tange a sua efetividade.  

Se extrapolarmos o gráfico anterior para uma avaliação no decurso de 

sucessivos PPA´s, o grau de complexidade das intercessões dos diversos mandatos 

aumenta substantivamente, dando a dimensão do enfrentamento em se avaliar os 

impactos das diversas medidas adotadas ao longo de décadas. Não obstante, esse é 

um problema a ser enfrentado. Isto porque sentimos hoje os afeitos de decisões 

alocativas cujos impactos apresentam-se como novos desafios para as políticas 

públicas: em razão da escolhas em se priorizar as rodovias em detrimento ao 

transporte férreo, diante de representativo aumento da safra agrícola, enfrentamos 

gargalos para a escoamento da produção, causando uma ineficiência sistêmica que 

pressiona os preços dos gêneros alimentícios; se os incentivos a educação não 

tivessem priorizado o ensino superior, a falta de técnicos para os diversos setores da 

economia não seria um problema da tamanho que se apresenta nos dias atuais. Como 

esses exemplos, há tantos outros que demonstram que apesar de difícil apropriação, 

os impactos das decisões das políticas públicas devem ser monitorados 
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constantemente e avaliados periodicamente.   

Contudo, o projeto teórico/metodológico do PPA foi concebido como um 

instrumento gerencial, onde objetivos e metas e, em decorrência, avaliações de várias 

matizes, encontram-se fundamentalmente voltadas aos planos de governos e operação 

dos orçamentos. Portanto, intrinsecamente, o horizonte do modelo de PPA adotado no 

Brasil limita-se ao período de quatro anos, portanto prazo insuficiência, por vezes, em 

medir, com a segurança necessária, os impactos das ações de governo sobre a 

condição de vida da população. Se o referencial teórico do PPA encerra sua atuação 

sobre uma realidade cujo objeto de intervenção é um problema da sociedade, 

declarado de forma explícita nos programas finalísticos, os impactos dessas decisões 

alocativas ganham substancial importância, a despeito de haver um quadro político 

heterogêneo, em um país de dimensões continentais, com tamanha desigualdade de 

renda, ampliando ainda mais as dificuldades em captar esse impactos.  

Ainda em sua concepção teórica, a realidade problematiza é o locus natural para 

uma avaliação de impacto. Não obstante, conforme vimos anteriormente, findou-se 

apenas o segundo ciclo de Planos Plurianuais, de dois governos distintos, sendo ainda 

incipiente a experiência produzida no âmbito federal. Portanto, natural que se privilegie 

os aspetos operacionais e, ainda que haja avaliações, natural que estas foquem 

prioritariamente os aspectos quantitativos, pois são de mensuração mais objetivas em 

detrimentos as avaliações de impacto/efetividade que encerram por vezes 

subjetividades que demandam tempo para serem identificadas, remetendo-as, 

portanto, ao fim do ciclo de avaliações.   

 Com respeito aos objetivos, metas, índices e indicadores, vale lembrar que, 

majoritariamente, estes são produzidos no âmbito administrativo, o que por vezes 

podem não ter a aderência necessária a realidade que pretende alterar. Neste sentido, 
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a discussão democrática do PPA passa a ter um substancial peso em diminuir a 

distância entre a burocracia estatal e a sociedade. 

Portanto, despeito dos avanços metodológicos na elaboração, monitoramento e 

avaliação do PPA, a aferição dos resultados alcançados mostrou-se insuficiente. 
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5- CONCLUSÃO  
 

  A disponibilidade de um sistema amplo de indicadores relevantes, válidos e 

confiáveis certamente potencializa as chances de sucesso do processo de formulação 

e implementação de políticas públicas, na medida em que permite, teoricamente, 

diagnósticos, monitoramento de ações e avaliações de resultados mais abrangentes e 

tecnicamente mais bem respaldados. Com indicadores confiáveis e resultados 

tecnicamente bem estruturados, a avaliação de impacto torna-se mais viável. 

A mensuração de resultados em termos de indicadores está claramente incluída 

na estrutura do Plano Plurianual, conforme se pode verificar na apresentação das 

experiências recentes do PPA. 

No entanto, os resultados do monitoramento e da avaliação dos programas do 

PPA não têm sido bem sucedidos. Os indicadores de desempenho, medida objetiva de 

análise dos resultados dos programas, não apenas são negligenciados no decorrer do 

Plano, como também não são considerados relevantes nas tomadas de decisões. 

Em relação aos indicadores de custos, o PPA deixa muito a desejar. As análises 

de custos ou eficiência dos programas finalísticos são praticamente inexistentes e os 

programas não são cobrados pela melhoria da eficiência dos gastos. Isso indica a 

ausência de uma preocupação na agenda quanto à eficiência, diferente das 

experiências recentes de reformas administrativas dos países da OCDE. Como 

agravante, no caso da administração pública brasileira, a falta de flexibilidade dos 

órgãos afeta a realização de indicadores de custos e, logo, a mensuração do dispêndio 

das ações governamentais. Os custos com pessoal, material de consumo, passagens, 

diárias e etc., na maioria das vezes, não são contabilizados, impedindo assim uma 

análise fidedigna da eficiência dos órgãos.  
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Outrossim, aplicado em uma avaliação de impacto, a subestimação dos custos 

do projeto/programa pode indicar que os benefícios auferidos são compatíveis com a 

ampliação dos gastos, inviabilizando alternativas mais eficientes. 

Quanto à avaliação, instrumento fundamentalmente voltado para o 

gerenciamento dos recursos, somente possui validade se os resultados são utilizados 

para fins de tomada de decisões. No caso dos programas do PPA, a incorporação de 

mecanismos sistemáticos de avaliação e monitoramento ao processo orçamentário não 

tem logrado agregar valor ao processo decisório organizacional.  

Deste modo, do ponto de vista teórico, observa-se que o novo desenho do Plano 

Plurianual apresenta alguns elementos do modelo de orçamento por resultados ou por 

desempenho. Porém, a despeito de opiniões otimistas em relação ao desenvolvimento 

da gestão orçamentária voltada para resultados, poucos avanços têm sido detectados 

no sentido de atingir a finalidade precípua do modelo: a melhoria da efetividade e da 

eficiência nos gastos públicos. 

Todavia, não se pode creditar apenas à metodologia e à estratégia de 

implementação do PPA as razões para o seu insuficiente desempenho, haja vista que o 

ceticismo quanto ao impacto do PPA sobre o aprimoramento da gestão orçamentária 

também tem suas raízes nas deficiências do próprio modelo de orçamento por 

resultados. 

Primeiro, é notória a dificuldade de se avaliar o impacto dos programas, pois a 

complexidade da ação pública freqüentemente envolve uma gama de atores com 

diferentes agendas e valores operacionais conflitivos dentro de um processo de 

decisão fragmentado. Em outras palavras, as decisões do setor público, nem sempre 

criam uma situação em que é possível determinar o programa do qual veio o resultado.  
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Segundo, prevalece a percepção de que as decisões orçamentárias são políticas 

e não técnicas. A decisão orçamentária pautada em resultados, com base em 

informação neutra, na definição do que está sendo medido e na relação de causa-efeito 

dos programas, ignora a complexidade de um mundo cercado de ambigüidades em 

relação a números e dados, a existência de uma arena composta de múltiplos atores e 

interesses, bem como a presença de diversas variáveis interdependentes no sistema.  

Por fim, a tendência do engessamento dos orçamentos dificulta as tentativas de 

romper com a prática cotidiana do incrementalismo da gestão orçamentária, um dos 

principais objetivos do modelo. Em termos gerais, à medida que se aumenta o tamanho 

e a abrangência do orçamento, ele torna-se menos flexível e mais restritivo. O 

argumento se ajusta perfeitamente ao caso brasileiro, cujo caráter incremental do 

orçamento tem ganhado cada vez mais espaço, uma vez que a rigidez orçamentária 

tem se ampliado com as constantes elevações do percentual de despesas obrigatórias 

no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios 

As experiências da implementação do orçamento por resultados em economias 

mais desenvolvidas e em estruturas administrativas mais flexíveis, como nos países 

membros da OCDE, também vêm demonstrando que a complexidade das relações 

políticas e a multiplicidade de fatores que permeiam o processo orçamentário são 

obstáculos mais relevantes do que eram previstos no momento da formulação da 

reforma. 

Não obstante os avanços metodológicos na elaboração e avaliação do PPA, bem 

como do aprimoramento tecnológico de monitoramento, restou claro a dificuldade que 

vem encontrando os gestores federais em conduzir avaliações precisas quanto aos 

resultados alcançados pelos programas de governo. Mas comparar os resultados com 

os objetivos almejados, por si só, não é suficiente para dizer que os impactos na 
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sociedade decorrentes desse binômio objetivo/resultado foram satisfatórios. Isto ocorre 

porque não é possível avaliar de forma isolada objetivos, estratégias e resultados, pois 

esses elementos quando inseridos no contexto decisório das políticas governamentais, 

só podem ser apreendidos na sua articulação com a sociedade, ou seja, como 

processo dinâmico onde ações contextualizadas interagem espacialmente e ao longo 

do tempo.  
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