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RESUMO 

 

Objetivo: Esta pesquisa objetiva destacar o desafio ao longo da trajetória do 

planejamento no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro, para a implantação de uma sistemática 

de monitoramento e avaliação que assegure o funcionamento do ciclo de gestão de forma 

completa, e consequentemente a obtenção de um melhor resultado na implantação das políticas 

públicas. Ela tem foco na comprovação da inexistência de uma sistemática de monitoramento 

e avaliação no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com vistas a sugerir iniciativas 

e suscitar novas pesquisas para desenvolvimento do tema e geração de melhorias. 

Metodologia: A partir da elucidação da trajetória do planejamento, bem como do seu 

contexto político e econômico no Brasil, este trabalho se desdobra para o aprofundamento dos 

conceitos fundamentais relacionados ao monitoramento e avaliação, no intuito de alinhar seu 

entendimento e balizar reflexões e críticas sobre possíveis sistemáticas de monitoramento e 

avaliação a serem implementadas. Sequencialmente, com foco no principal instrumento de 

planejamento governamental, o Plano Plurianual, aprofunda-se na metodologia do Governo 

Federal para o PPA 2000-2003, utilizada como parâmetro para a metodologia aplicada pelo 

Estado do Rio de Janeiro desde o PPA 2012-2015 até os dias de hoje. A crítica da pesquisa 

ganha fundamentação a partir do reconhecimento das fragilidades identificadas no 

monitoramento e avaliação deste último Plano, a falta de subsídios para a tomada de decisão 

dos gestores estaduais, bem como lacunas de melhorias a serem abordadas a partir do perfil e 

dinâmica do trabalho executado no interior da rede de planejamento institucional do Estado do 

Rio de Janeiro. Caracterizada como uma pesquisa qualitativa, para que o caminho descrito fosse 

percorrido, vale-se da exploração de fenômenos observados diretamente, uma vez que a 

pesquisadora faz parte do ambiente objeto da pesquisa, análise de bibliografia existente sobre 

os temas relacionados para a fundamentação teórica, e de documentos disponíveis pela ótica 

interna (manuais e relatórios administrativos) e externa (documentos governamentais), 

somando-se a aplicação de uma entrevista estruturada. 

Resultados: A pesquisa constata principalmente a ausência de uma sistemática de 

monitoramento e avaliação, dentre outras fragilidades existentes ao longo do ciclo de 

planejamento no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, bem como um baixo grau de execução 

de programas no período analisado.  



 
 

Limitações: As entrevistas aplicadas abrangem uma amostra pequena da rede de 

planejamento, apenas os presidentes das Comissões Setoriais. Além disso, apenas uma amostra 

de Secretarias de Estado foi observada, e o período de análise do grau de execução física e 

financeira é somente do último ano, dentre os quatro anos de vigência do PPA 2012 – 2015.  

Aplicabilidade do Trabalho: Este trabalho pode ser aplicado pelo Governo do Estado, 

especificamente pela Secretaria de Fazenda, no âmbito da Subsecretaria de Planejamento e 

Gestão, com o intuito de aproveitar as reflexões postas, observar possíveis falhas detectadas, 

aprimorar controles, e fomentar grupos de trabalho que desenvolvam metodologia de 

monitoramento e avaliação aplicáveis aos programas e projetos governamentais, tomando por 

base a fundamentação teórica utilizada no referencial, bem como a experiência federal exposta. 

Contribuições para a sociedade: Ao passo que a pesquisa traz à tona a discussão sobre 

a importância do monitoramento e da avaliação das políticas públicas para a obtenção de 

resultados mais econômicos, eficazes e efetivos, contribui para que a sociedade, destinatária 

destas políticas públicas, se beneficie desses melhores resultados no atendimento às suas 

demandas. A análise do PPA, também alerta para a transparência e controle social do 

instrumento institucional de planejamento. 

Originalidade: Não tenho conhecimento de trabalho anterior que explore esse tipo de 

análise no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

Palavras – chave: Planejamento. Plano Plurianual. Metodologia. Monitoramento. 

Avaliação. Rede. 

Categoria do Artigo: Dissertação de Mestrado Profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Purpose: This research aims to highlight the challenge along the planning trajectory in 

Brazil and the State of Rio de Janeiro, for the implementation of a monitoring and evaluation 

system that ensures the operation of the management cycle in a complete way, and consequently 

obtaining of a better result in the implementation of public policies. It focuses on proving the 

lack of a monitoring and evaluation system within the Government of the State of Rio de 

Janeiro, with the purpose of suggesting initiatives and provoking new research to develop the 

theme and generate improvements. 

Methodology: From the elucidation of the planning trajectory, as well as of its political 

and economic context in Brazil, this work unfolds to deepen the fundamental concepts related 

to monitoring and evaluation, in order to align its understanding and to mark reflections and 

criticisms about possible systematic monitoring and evaluation to be implemented. 

Sequentially, focusing on the main instrument of government planning, the Pluriannual Plan 

expands on the Federal Government's methodology for PPA 2000-2003, used as a parameter 

for the methodology applied by the State of Rio de Janeiro since the PPA 2012-2015 until 

nowadays. The critique of the research gains ground from the recognition of the fragilities 

identified in the monitoring and evaluation of the latter Plan, the lack of subsidies for the 

decision-making of the state managers, as well as gaps of improvements to be approached from 

the profile and dynamics of the work within the institutional planning network of the State of 

Rio de Janeiro. Characterized as a qualitative research, in order for the described path to be 

covered, it is worth exploring directly observed phenomena, since the researcher is part of the 

environment object of the research, analysis of existing bibliography on the themes related to 

the theoretical foundation, and documents available from the internal perspective (manuals and 

administrative reports) and external documents (government documents), in addition to the 

application of a structured interview. 

Findings: The main findings are the absence of a monitoring and evaluation system, 

among other weaknesses that exist during the planning cycle in the State of Rio de Janeiro, as 

well as a low degree of program execution in the analyzed period. 

Research Limitations: The applied interviews cover a small sample of the planning 

network, only the chairmen of the Sector Committees. In addition, only a sample of Secretariats 



 
 

of State was observed, and the period of analysis of the degree of physical and financial 

execution is only of the last year, within the four years of the PPA 2012-2015. 

Practical Implications: This work can be applied by the State Government, specifically 

by the Secretariat of Finance, under the Secretariat for Planning and Management, with the 

purpose of taking advantage of the reflections, observing possible failures detected, improving 

controls, and work that develop methodology of monitoring and evaluation applicable to 

government programs and projects, based on the theoretical basis used in the referential, as well 

as the federal experience exposed. 

Social Implications: While the research brings to the fore the discussion about the 

importance of monitoring and evaluating public policies to obtain more economical, effective 

and effective results, it contributes to the society, the target of these public policies, if benefit 

from these better results in meeting their demands. The analysis of the PPA, also alert to the 

transparency and social control of the institutional planning instrument. 

Originality: I am not aware of previous work that explores this type of analysis within 

the scope of the State of Rio de Janeiro. 

Keywords: Planning. Pluriannual Plan. Methodology. Monitoring. Evaluation. 

Network. 

Paper Category: Master´s thesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 9 

1. A TRAJETÓRIA DO PLANEJAMENTO NO BRASIL............................................. 13 

2. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ..................... 27 

2.1. Contextualização e Surgimento ..................................................................................... 27 

2.2. Conceito, Critérios e Classificação ........................................................................... 30 

3. EXPERIÊNCIA DO PPA FEDERAL 2000-2003 E SUA METODOLOGIA 

INOVADORA ...................................................................................................................................... 38 

3.1. A Construção do PPA 2000-2003 no Governo Federal ................................................ 38 

3.2. A Avaliação do PPA 2000-2003 ................................................................................... 48 

3.2.1. O Processo de Definição da Sistemática de Avaliação .......................................... 49 

3.2.2. A Sistemática de Avaliação .................................................................................... 51 

3.2.3. Ferramenta Gerencial – o SIGPLAN ..................................................................... 55 

3.3. Fragilidades e Acertos ................................................................................................... 57 

4. O CASO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO .......................................................... 58 

4.1. Precedentes .................................................................................................................... 58 

4.1.1. Contexto das Reformas Administrativas Estaduais ................................................ 58 

4.1.2. Planos Plurianuais Anteriores................................................................................. 59 

4.2. A Experiência do PPA 2012 – 2015 do Estado do Rio de Janeiro ................................ 67 

4.2.1. Arcabouço Legal .................................................................................................... 68 

4.2.2. Metodologia............................................................................................................ 68 

4.2.3. Ferramenta .............................................................................................................. 75 

4.2.4. Monitoramento e Avaliação ................................................................................... 78 

5. UMA TENTATIVA DE EXERCÍCIO AVALIATIVO DO PPA 2012-2015 DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO ..................................................................................................... 82 

5.1. Breve Análise Crítica da Execução do Ano de 2015 no Estado do Rio de Janeiro ....... 82 

5.2. As Percepções da Rede de Planejamento: Perfil e Dinâmica ........................................ 95 



 
 

CONCLUSÃO ...................................................................................................................... 112 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 115 

ANEXO 1 .............................................................................................................................. 118 

 



9 
 

INTRODUÇÃO 

 

O estudo da trajetória do planejamento público no Brasil representa um canal de 

elucidação a respeito dos principais acertos e erros cometidos, bem como sobre a importância 

da constante adaptação dos instrumentos, normas e métodos, conforme o alinhamento 

necessário ao contexto político e socioeconômico, ao qual a administração pública está 

submetida. Este trabalho parte desta retrospectiva com vistas ao enriquecimento teórico e 

conceitual proporcionado pelo referencial balizador. Através da experiência pretérita, alguns 

aprendizados podem ser incorporados às práticas atuais, bem como às prospecções de 

mudanças. Ao longo do trabalho, conexões foram feitas a partir desta análise e puderam 

contribuir nos rumos da pesquisa e suas conclusões. 

Diante do movimento mundial em torno da introdução das práticas do gerencialismo na 

administração pública, o Brasil iniciou um processo de modernização alicerçado em estudos 

que culminaram na adaptação desses conceitos ao contexto nacional. Bresser Pereira foi o 

responsável por materializar esse esforço através do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do 

Estado, lançado em 1995, no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso como 

presidente. Num contexto de avanço da estabilização monetária, se abre a possiblidade de voltar 

a atenção novamente às questões do planejamento. Encontrou-se a oportunidade e fôlego para 

enfim desenvolver os instrumentos de planejamento preconizados pela Constituição Federal de 

1988, bem como aproveitar o ensejo para internalizar os conceitos gerenciais e da gestão por 

resultados na administração pública.  

O interesse em fazer mais e melhor tendo em vista a escassez de recursos num cenário 

de ajuste fiscal, trouxe à tona os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, e a partir deles 

a necessidade de se desenvolver métodos e ferramentas de acompanhamento e avaliação, 

capazes de orientar as decisões dos gestores públicos com racionalidade. Por isso o segundo 

capítulo deste trabalho se dedica a aprofundar (de forma não exaustiva) e refletir sobre os 

conceitos de monitoramento e avaliação, bem como a lógica de sua realização dentro do ciclo 

de gestão através de critérios e classificação para os seus diferentes tipos, variando de acordo 

com o objeto avaliado e o interesse do gestor.   

O entendimento deste tema se torna relevante para este trabalho, uma vez que se observa 

um gargalo ao longo da trajetória do planejamento, para a implantação de uma sistemática de 
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monitoramento e avaliação que assegure o funcionamento do ciclo de gestão de forma 

completa, e esta seria a problemática de destaque, que desdobra as demais análises dos capítulos 

3 e 4 da pesquisa. 

Foi realizada uma análise sobre a experiência do PPA Federal 2000-2003, sua 

construção a partir de uma metodologia inovadora, e a sistemática de avaliação desenvolvida 

sob a orientação da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégico (SPI), integrante do 

Ministério de Planejamento com o apoio do IPEA. O recorte para esse PPA específico se deu 

em função do reconhecido êxito do modelo aplicado, a simbolização de uma verdadeira reforma 

metodológica que abarcava além das questões conceituais para a construção de programas, uma 

ferramenta tecnológica, por meio de um sistema integrado entre planejamento e orçamento; a 

responsabilização, através da introdução do conceito da rede com o envolvimento dos gerentes 

de programa; o olhar estratégico, através dos diferentes níveis de participação desde os gerentes 

até o nível setorial dos Ministérios; e a preocupação com a materialização e aplicabilidade de 

rotinas de monitoramento e avaliação factíveis, capazes de gerar produtos concretos e úteis aos 

gestores públicos. 

O estudo sobre o PPA 2000-2003 do Governo Federal estabeleceu um link para o quarto 

e quinto capítulo da pesquisa. Nestes, a investigação se inicia pelo movimento de 

desdobramento das práticas gerenciais introduzidas no nível federal para os estados da 

federação, com consequente foco para o estado do Rio de Janeiro. É realizada uma análise dos 

precedentes e dos Planos Plurianuais do estado que foram realizados desde 2000, tomando por 

influência as normatizações federais para a construção da estrutura programática, mais 

especificamente o Decreto nº 2.829/ 1998 e a Portaria nº 42/ 1999. Para essa parte, foram 

determinados parâmetros de comparabilidade em relação aos aspectos constitutivos e, 

principalmente, seu avanço sobre a gestão para resultados através da sistemática de 

monitoramento e avaliação.  

O último capítulo reduz ainda mais seu enfoque, levando o nível da análise 

especificamente para o PPA 2012-2015 do estado do Rio de Janeiro. Esta delimitação foi feita 

tomando por base os mesmos critérios de escolha do PPA 2000-2003 do Governo Federal; e 

eles se relacionam ao grau de maturidade do desenvolvimento metodológico inspirado pelo 

modelo federal, o desenvolvimento de manuais, atribuição de responsabilidades com a 

composição de uma rede, e o esforço para se progredir nas discussões sobre monitoramento e 

avaliação.  O capítulo aprofunda a metodologia estadual, suas componentes e ferramenta, bem 
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como o modelo de monitoramento e avaliação; realiza uma breve análise crítica da execução 

do PPA, através de uma tentativa de exercício avaliativo; e por último, expõe os resultados 

oriundos de um questionário estruturado aplicado a uma amostra dos participantes da rede de 

planejamento nos dias de hoje. 

O interesse da pesquisa é trazer elementos reflexivos através de reconhecidos esforços 

para a modernização e aperfeiçoamento constante da administração pública no Brasil, e como 

enfoque principal da pesquisa, do Estado do Rio de Janeiro. Partindo de um retrato constatado, 

objetiva-se contribuir para o desdobramento de outras reflexões e pesquisas posteriores, que 

visem o desenvolvimento constante de normas, ferramentas e estruturas indutoras capazes de 

viabilizar uma melhor gestão sob os aspectos da eficiência, eficácia e efetividade no 

atendimento às demandas da sociedade. 

Para a obtenção dos resultados esperados, esta pesquisa se classifica metodologicamente 

como qualitativa, quanto ao método e forma de acordo com Richardson et al. (2007). O 

ambiente é a fonte fundamental dos dados, e o pesquisador, como peça chave, é o responsável 

pela coleta, interpretação e registro dos mesmos. A pesquisa qualitativa destaca-se por ser 

descritiva dos fenômenos traduzidos em transcrições de entrevistas e análises de documentos. 

São características adicionais deste método: a interpretação indutiva, que consiste numa 

abstração criada a partir dos dados coletados e interpretados; o foco no processo, na forma como 

os fenômenos ocorrem; e a importância do significado do fenômeno sob o ponto de vista dos 

participantes.  

Em função do objetivo, de acordo com GIL (2007), essa pesquisa classifica-se como 

exploratória, pois buscou a ampliação dos conhecimentos sobre o fenômeno, e descritiva, pois 

fundamentou sua proposição a partir da descrição exata da realidade na qual o fenômeno ocorre. 

Quanto à coleta de dados, a pesquisa tem a proposta de mesclar elementos de dois diferentes 

grupos classificatórios, o primeiro trata-se da pesquisa cuja principal fonte é o “papel”, e o 

segundo grupo refere-se às pesquisas que se utilizam da transmissão de informações por 

“pessoas”. Em relação ao primeiro grupo, a pesquisa classifica-se como bibliográfica e 

documental. É bibliográfica a partir do momento em que se utiliza do aprofundamento 

conceitual de alguns temas para dar sustentação ao argumento teórico e suposição com base em 

produções bibliográficas já existentes. E é ainda documental, pois se utilizou de dados 

secundários já existentes e disponíveis. De acordo com ZANELLA (2005), foram utilizados 

documentos pela ótica interna (manuais, relatórios) e externa (documentos governamentais de 
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esfera federal e estadual) no tocante à análise dos métodos de planejamento em cada esfera a 

serem estudados e suas respectivas ferramentas e relatórios disponibilizados pelas Secretarias 

de Estado de Planejamento e Gestão/ Orçamento e Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão. 

Em relação ao segundo grupo, cuja técnica de coleta de dados depende de pessoas, 

segundo GIL (2007), a pesquisa se classifica como ex - post -facto, em função de o fenômeno 

tratado ocorrer a partir de um dado momento. Com base em sua classificação, é ainda, um 

estudo de campo, pois será feito na realidade do ambiente em que ocorre.  

Em acréscimo à classificação do autor de referência quanto às técnicas para coleta de 

dados, acrescento a utilização da observação direta e sistemática e da entrevista estruturada, 

tratadas por ZANELLA (2005). Quanto à observação direta, trata-se da técnica capaz de captar 

o fenômeno sem a interferência de documentos preexistentes ou viés do interlocutor, e é 

sistemática por seguir um plano específico para sua aplicação. Isso foi possível a partir do papel 

do pesquisador como elemento participante do processo de planejamento na esfera estadual. Já 

a entrevista estruturada, ou seja, com perguntas fixas e pré- formuladas, foi aplicada aos 

servidores do estado do Rio de Janeiro que compõem a rede de planejamento, cujos sujeitos da 

entrevista especificamente serão os presidentes de comissões setoriais de planejamento e 

orçamento. A escolha dos sujeitos se justifica pela sua participação ativa ao longo do ciclo de 

planejamento e responsabilidade sobre os respectivos instrumentos institucionais. Para a análise 

dos dados, foi utilizada a análise de conteúdo, proveniente dos textos bibliográficos, 

documentos coletados, transcrições de entrevistas e registros de observações. 
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1. A TRAJETÓRIA DO PLANEJAMENTO NO BRASIL 

 

De forma ampla e diretamente relacionada ao que se propõe este trabalho, torna-se 

importante a apresentação de um breve histórico sobre a trajetória do planejamento no Brasil 

até a incorporação da gestão. Tal contextualização tem por intuito o enriquecimento teórico 

através de aprendizados em iniciativas pretéritas, bem como um aprofundamento em relação 

aos conceitos comumente usados na matéria tratada.  

Ao longo do tempo a utilização dos conceitos evolui e está diretamente relacionada ao 

cenário político e econômico em que se insere, ganhando menor ou maior importância. Neste 

tópico a delimitação dos conceitos tratados se torna fundamental para o alinhamento dos demais 

desdobramentos teóricos e práticos, com vistas ao embasamento para um claro e linear 

entendimento da proposta.  

É a partir da década de 1930 que o planejamento ganha importância e se estrutura física 

e procedimentalmente para atender aos anseios de desenvolvimento do governo da época, 

promovendo as transformações econômicas e sociais almejadas, através da industrialização via 

processo de substituição de importações. Souza (2004) destaca que o Estado assume neste 

cenário o papel de principal indutor e condutor da atividade de planejamento econômico, assim 

como coube à sua burocracia estatal a implementação das ações governamentais.  

Segundo Cardoso (2011), era imprescindível a montagem de estruturas e sistemas de 

planejamento governamental por meio dos quais a missão desenvolvimentista fosse possível se 

realizar naquele espaço - tempo nacional.  

Seguindo o esforço para aparelhamento do planejamento, Vargas também criou em seu 

governo o Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP, além de vários órgãos 

públicos com funções de regulação das atividades do setor agrário exportador. Em termos de 

instrumento de planejamento, e não de estrutura, criou-se pelo DASP o primeiro plano 

quinquenal brasileiro: Plano Especial de Obras Públicas e Reaparelhamento da Defesa Nacional 

(1939 – 1943). O mesmo foi rapidamente revisto e teve seu nome substituído para Plano de 

Obras e Equipamentos direcionado ao período de 1944 a 1948, contudo, foi extinto em 1946. 

Souza (2004) ressalta que tais planos concebidos no período do Estado Novo se voltavam para 

a construção de obras de infraestrutura e a criação de indústria de base como alavanca para a 
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industrialização, porém não concebiam as condições financeiras em que se dariam as intenções 

do governo.  

Em 1942, ainda no governo Vargas, destaca-se a Missão Cooke como a primeira 

tentativa de diagnóstico global da economia brasileira e de seus problemas dentro de uma 

perspectiva de promoção do desenvolvimento do país. A perspectiva mais ampla dessa missão 

partia das necessidades peculiares à conjuntura econômica da época, ou seja, da necessidade de 

coordenar o esforço de guerra empreendido pelo Brasil e de ao mesmo tempo elaborar uma 

política de industrialização.  

No contexto da queda de Vargas, do advento da Constituição de 1946 e do fim da 

Segunda Guerra Mundial, o Brasil passou a ocupar uma posição de destaque enquanto 

democracia da América Latina, adotando iniciativas pautadas no liberalismo econômico com 

retomada do crescimento, com renovação de sua frota mercante, sua infraestrutura, reequipando 

portos e realizando reformas da administração pública. Nesse cenário surge o Plano SALTE, 

coordenado pelo DASP no governo do General Eurico Gaspar Dutra, no período de 1946 a 

1950. Esse plano, que teve sua iniciação tardia já no último ano de governo de Dutra, trazia 

propostas para as áreas de Saúde, Alimentação, Transporte e Energia, porém, era considerado 

inexequível por especialistas da época, tendo em vista suas incongruências, equívocos e 

inconsistências em relação à falta de aporte financeiro, ausência de formulação de projetos e 

programas governamentais, desarticulação financeira e orçamentária, ineficiência da 

administração pública governamental em relação à articulação e coordenação de políticas, 

assim como sendo discutível do ponto de vista de sua viabilidade técnica (Souza, 2004). 

Quando Vargas retorna ao poder para seu segundo governo (1951 – 1954) dentro do 

cenário de um país já democratizado e com estruturas privatizadas e permeada por ideais 

liberais, retorna com ele a tônica nacionalista com a retomada de iniciativas voltadas ao 

planejamento. Destaca-se em 1951 o lançamento do Plano de Reaparelhamento e Fomento da 

Economia Nacional com horizonte quinquenal, conhecido como Plano Lafer, cujo 

direcionamento era a melhoria da infraestrutura e fortalecimento da indústria de base.  Os 

recursos para a concretização do plano eram advindos do Fundo de Reaparelhamento 

Econômico, entregue à administração do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDE), criado 

em 1952. Vale ressaltar, que para fins de instrumentalização e concretização do Plano Lafer, 

foram criados neste mesmo período a Petrobras, o BNB, Eletrobrás, BRASA e BANDESUL, 

com o intuito de financiarem o crescimento dos setores de infraestrutura, viabilizando o 
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desenvolvimento econômico do país (SOUZA, 2004; REZENDE, 2011). No entanto, apesar 

dessas realizações, o segundo governo Vargas foi marcado por uma grande dificuldade de se 

manter a rota nacionalista diante de um cenário econômico e político em que as elites 

capitalistas de interesses nacionais e internacionais mantinham o controle a partir do Congresso 

Nacional e do aparelho do Estado.  

Após o suicídio de Vargas em 1954, Juscelino Kubistchek (JK) assume a presidência 

num contexto de grande instabilidade política e institucional. Souza (2004) ressalta, no entanto, 

que o governo JK herdou bons precedentes da Era Vargas na área de planejamento, uma 

racionalidade técnica proveniente de experiências anteriores, tais como a manipulação dos 

instrumentos de política econômica, a construção de agenda governamental influenciada desde 

1948 pelos debates desenvolvidos no âmbito da Comissão Econômica para a América Latina 

(CEPAL) para estratégias de desenvolvimento via substituição de importações, e a participação 

dos Estados Unidos com sua experiência no governo e em setores empresariais, onde se 

identificava a participação do Estado para melhoria econômica e social através da alavancagem 

da industrialização (Missão Cooke e Relatório Abbink). 

O planejamento no governo de Kubistchek foi marcado pela implementação do 

chamado Plano de Metas, cujo objetivo era um novo impulso à industrialização e sua 

diversificação; a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) em 

1959, com foco na redução das desigualdades regionais; a implantação da Operação Pan – 

Americana (OPA), que visava a aproximação dos países da América Latina e Estados Unidos; 

e a construção de Brasília e estabelecimento da nova capital federal na região do Planalto 

Central (1960).  

O Plano de Metas de JK, cuja missão era atender ao slogan desenvolvimentista “Brasil, 

50 anos em 5”, estruturou-se sobre os pilares de investimento em infraestrutura e expansão da 

indústria de base (automotivo, elétrico e indústria pesada), para viabilizar a criação, instalação 

e consolidação do parque industrial nacional. Os setores contemplados pelo Plano de Metas 

foram: energia, transporte, alimentação com fortalecimento da infraestrutura agrícola, indústria 

de base e educação. Todos apresentaram crescimento em relação ao início da década de 1950, 

apenas a vertente educação não apresentava comparativos significantes pois o objetivo do plano 

se restringia a viabilizar a capacidade técnica da mão de obra do setor produtivo. O setor da 

educação era, segundo Souza (2004), ainda secundarizado, e não contemplado nas políticas e 

planejamento governamental. 
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Em 1960 foi eleito Jânio Quadros em sucessão à JK, cujo governo durou apenas 6 meses. 

Jânio chegou ao poder com um discurso inflamado contra a corrupção, porém durante o seu 

pouco tempo no governo não atendeu às expectativas da população. Após a renúncia de Jânio 

em 1961, assume João Goulart, seu vice, em meio a um cenário de grande instabilidade política 

e econômica. João Goulart assume com força política restrita, uma vez que o regime político 

havia sido transformado de presidencialista para parlamentarista ao longo da transição, como 

uma solução dada pelo Congresso Nacional ao impasse e disputa entre ministros favoráveis e 

contrários à posse do vice.  

Quanto ao planejamento, ainda que num cenário instável, destaca-se a criação da 

Comissão do Planejamento Nacional (COPLAN) em 1961, bem como a intensificação dos 

esforços visando à institucionalização do sistema nacional de planejamento. O pressuposto era 

de que o planejamento deveria ser praticado como processo contínuo por todos os órgãos da 

administração pública. A luz de diretrizes emanadas de um organismo central, seriam 

elaborados planos setoriais, programas e projetos, articulados entre si e voltados para a 

consecução dos objetivos globais. Nesse contexto a COPLAN teria como finalidade assessorar 

o Presidente da República em matéria de planejamento, além de promover a coordenação dos 

órgãos setoriais e regionais de planejamento. Adotado o regime parlamentarista, a COPLAN 

teve suas atribuições alteradas. Com a criação do cargo do Ministro Extraordinário do 

Planejamento, em setembro de 1962, a agência foi reduzida à condição de instância 

exclusivamente técnica (MACIEL, 1989). 

Diante de condições adversas com altos níveis de desemprego e inflação, além de 

pressões internacionais para a adoção de práticas mais liberais, João Goulart lança o Plano 

Trienal (1963 – 1965) em seu governo, sob coordenação do economista Celso Furtado, visando 

desenvolver programas voltados para conciliar a estabilização macroeconômica com a 

preservação do crescimento. No entanto, alguns especialistas afirmaram que o mesmo sequer 

saiu do papel e teve seu fracasso atrelado aos altos níveis de inflação, baixo nível de crescimento 

da economia e falta de investimentos para a retomada do crescimento econômico do país.  

Com a tomada do poder pelos militares em 1964 o planejamento ganhou novo fôlego e 

força tendo em vista a hegemonia alcançada pelo Poder Executivo neste período. Maciel (1989) 

ressalta a importância dada ao planejamento através do restabelecimento do cargo de Ministro 

Extraordinário para o Planejamento e Coordenação Econômica, com a incumbência de dirigir 
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e coordenar o Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico, além de responder pela 

concepção e execução do Orçamento Geral da União e das entidades estatais. 

Sob a administração do militar Castelo Branco, o governo lançou o Plano de Ação e 

Bases do governo (PAEG) que, assim como o Plano Trienal, trazia em sua essência a 

estabilização macroeconômica sem comprometer o crescimento. Como objetivos do PAEG 

podem ser listados ainda a redução de disparidades regionais e sociais, implantar uma política 

de investimentos e aumentar as oportunidades de emprego. Souza (2004: 116) destaca ainda 

como pontos positivos em termos de planejamento governamental: 

(1) Significava uma primeira tentativa de integrar a política econômica de forma coerente; (2) havia 

uma sincronia entre as pastas do planejamento e da fazenda; (3) havia em curso uma ampla reforma da 

administração pública federal, no sentido de articular de forma mais eficiente os aspectos macro e a 

realização dos objetivos do governo federal. 

Além do combate à inflação, o PAEG realizou importantes reformas no setor das 

finanças públicas: A reforma no setor monetário – creditício, em 1964, e a Reforma Financeira, 

em 1965. Com essas reformas foram estabelecidas as bases para modernização financeira do 

país, além de criar novos instrumentos de crédito, como a Coordenação Nacional de Crédito 

Rural (CNCR); o Fundo de Democratização do Capital das Empresas (FUNDECE); o Fundo 

de Financiamento para a Aquisição de Máquinas e Equipamentos Industriais (FINAME); o 

Fundo de Financiamento de Estudos e Projetos e Programas (FINEP); o Banco Nacional de 

Habitação (BNH) (SOUZA, 2004). Constata-se que o governo buscou a recuperação de sua 

capacidade de endividamento através da criação do Banco Central (BACEN), e da instituição 

da correção monetária; porém, deu atenção especial à capacidade do setor público mobilizar 

recursos para financiar o desenvolvimento.  

Ainda sobre o PAEG, Souza (2004) ressalta como pontos de acerto a serem observados 

por inciativas futuras de planejamento governamental, a identificação do uso de diagnósticos 

que serviram de base para a formulação do plano nas áreas econômica e social; o correto uso 

da política econômica; e a modernização da administração pública com o intuito de 

instrumentalizá-la em relação às necessidades e capacidade de implementação das políticas. 

Souza (2004) destaca, ainda, como o que chama de retrocessos apontados pelo Plano a 

inconsistência de dados disponibilizados aos diagnósticos, tendo em vista o seu sistema 

defasado de informações; o fato do avanço da reforma administrativa não ter sido suficiente 

para a descentralização e aumento da eficiência nas ações do governo; e a constante troca de 

técnicos da área de planejamento, que prejudicava sua eficiência pois por serem recrutados fora 

do serviço público por diferentes formas de contratação, geravam instabilidade na condução 
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das políticas e impediam que fosse estruturada uma cultura e competência dentro do governo 

na administração pública federal.  

Apesar da preocupação com o cenário inflacionário presente, o governo militar tinha 

preocupações com o planejamento governamental de longo prazo.  Nesse sentido, foi criado o 

Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada (EPEA) com a tarefa de coordenar e elaborar um 

Plano Decenal de desenvolvimento para o período 1967 – 1976. Esse plano caracterizava-se 

como a primeira experiência concreta em se desenvolver uma visão estratégica dos interesses e 

prioridades nacionais. Ele apresentava propostas detalhadas para os primeiros quatro anos de 

implementação e indicações mais gerais para os demais anos. Mas embora representasse a mais 

abrangente proposta de planejamento econômica feita para o país, mudanças no controle 

político contribuíram para que ele não tivesse a oportunidade de ser executado. 

Marechal Costa e Silva, novo presidente do país, não executou o Plano Decenal, porém 

se aproveitou da burocracia pública composta por profissionais qualificados que havia sido 

formada para a elaboração daquele Plano. Esse mesmo grupo de planejamento foi responsável 

pela elaboração do Programa Estratégico de Desenvolvimento (PED) para o período 1967 a 

1970 (REZENDE, 2011). O PED visava a retomada de crescimento tendo em vista o 

esgotamento do modelo de substituição de importações como via de desenvolvimento; e 

representou um avanço na cultura de planejamento governamental no país, uma vez que se 

caracterizava pela sua consistência analítica e definição de metas mais precisas e de médio 

prazo, voltadas para a retomada do desenvolvimento econômico do país. 

A partir da década de 1970 inicia-se o período dos Planos Nacionais de 

Desenvolvimento (PND), que duram até a década de 1980 na Nova República, no governo de 

Sarney. O I PND iniciou uma série de planos de governo feitos em obediência ao estabelecido 

no Ato Complementar n° 43/1969, que obrigava a elaboração de Planos Nacionais de 

Desenvolvimento de duração igual ao mandato do Presidente da República, que deveriam ser 

submetidos à aprovação do Congresso Nacional no primeiro ano de cada administração e ser 

complementados por Orçamentos Plurianuais de Investimento (OPI) para os três anos seguintes 

do respectivo mandato. Segundo Rezende (2011), a obrigatoriedade de elaboração do OPI 

denota a preocupação com a execução do plano, cujo acompanhamento concorre para ampliar 

o papel do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) na esfera do planejamento. Essa 

iniciativa é a primeira no país a remeter ao que virá a ser o Plano Plurianual e o Orçamento 
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Anual a partir da CF de 1988, bem como descreve o início da preocupação em termos de 

execução factível do planejado, bem como o seu acompanhamento. 

Para os fins desta pesquisa a respeito das estruturas de planejamento, cabe destaque para 

a criação neste contexto do Sistema Federal de Planejamento (SFP) em 1972 que, segundo 

Rezende (2011), deu um caráter formal a um processo de planejamento que alcançava todas as 

suas fases. Eram atribuições da SFP: coordenar a elaboração de planos e programas e 

acompanhar sua execução; assegurar a aplicação de critérios técnicos na escolha de prioridades; 

modernizar a administração pública; e estabelecer um fluxo permanente de informações. O SFP 

abrangia a totalidade dos órgãos que compõem a administração pública direta e indireta e tinha 

no Ministério do Planejamento e Coordenação-Geral seu órgão central, ao qual se reportavam 

os órgãos setoriais de cada ministério. Cabia também ao órgão central articular todas as ações 

com os estados e municípios. 

Sobre o cenário em que se deu I PND, chamou-se de “milagre econômico”, período no 

qual o país apresentou altas taxas de crescimento, com pico em 1973 no governo de Médici. 

Souza (2004: 119) destaca as razões de tal milagre aos seguintes pontos:  

(a) As reformas econômico financeiras introduzidas no período 1964-1967, que 

aumentaram a capacidade de investimento do Estado brasileiro; (b) um quadro externo de crescimento 

econômico propiciando uma grande liquidez no mercado financeiro mundial; e, (c) a existência de 

capacidade ociosa, como resultado da crise econômica de 1962 a 1966. 

As diretrizes do I PND foram a modernização da sociedade, a otimização dos recursos 

humanos, e a definição de uma política de integração nacional com o objetivo de promover o 

progresso e a ocupação em diversas regiões do país. Como estratégias para execução do plano 

se tinha o aumento do crescimento através da aceleração da economia; um aumento de 

financiamento do setor público e privado e a colocação das empresas públicas e estatais como 

fontes deste financiamento para modernização da administração; a integração nacional através 

da Política de Integração Nacional (PIN) com centros regionais multiplicadores; e a política 

econômica e de distribuição de renda (SOUZA, 2004). 

O período abarcado pelo II PND (1975 – 1979) pode ser visto como aquele em que o 

planejamento governamental atingiu o auge de sua influência na formulação e implementação 

das políticas de desenvolvimento econômico e social. No governo Geisel o Ministério do 

Planejamento foi transformado em uma Secretaria diretamente vinculada à presidência da 

república, reforçando sua posição como instituição encarregada de coordenar o processo de 

planejamento e acompanhar sua implementação.  
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Ainda a respeito da estrutura de funcionamento do sistema de planejamento, Rezende 

(2011) coloca que o plano estabelecia as diretrizes e as prioridades a serem obedecidas, 

enquanto o orçamento atribuía os recursos em conformidade com tais prioridades.  

Sobre a hierarquia do sistema, Rezende (2011) diz que era bem definida, concentrando 

as decisões estratégicas no Presidente da República, que era assistido por dois colegiados: o 

Conselho de Desenvolvimento Econômico e o Conselho de Desenvolvimento Social, cabendo 

à Secretaria de Planejamento coordenar as ações a cargo dos órgãos setoriais, bem como a toda 

a administração indireta federal. 

Sobre a perspectiva dos objetivos concretos do plano e áreas de atuação, Souza (2004) 

lista: (1) a consolidação de uma economia moderna na região Centro-Sul do país, apontando, 

também, para uma desconcentração industrial melhor distribuída regionalmente; (2) 

desenvolvimento de novas fontes de energia; (3) intensificação da política de integração 

regional; (4) combate à pobreza, atacando os principais focos no país; e (5) uma integração com 

a economia mundial. 

De fato, o II PND conseguiu alavancar o crescimento do país, ainda que a crise do 

petróleo de 1973 estivesse no pano de fundo. Foram notáveis os resultados nos setores de 

produção de aço, petróleo, energia, bens de capital e comunicação.  

No entanto, o III PND para o período de 1980 – 1985 foi formulado numa conjuntura 

de desequilíbrio do balanço de pagamentos, ocasionado por uma queda acentuada nas 

exportações em virtude do contexto de recessão econômica mundial; pressões sobre a alta dos 

preços; o pagamento da dívida externa; e níveis crescentes de desemprego (SOUZA, 2004). Na 

década de 1980 o sistema de planejamento foi enfraquecido e teve reduzida a sua capacidade 

de articulação sobre as decisões governamentais. Isso se deu em função da segunda crise do 

petróleo (1979) e o esgotamento das possibilidades do Estado sustentar o ritmo de 

investimentos registrados no período anterior. Essa questão acentuava-se em função dos 

desequilíbrios externos e internos, além do enfraquecimento do Poder Executivo face à 

transição para a democracia (REZENDE, 2011). Esse cenário fez com que o III PND não se 

executasse, diante da falta de comando sobre a política econômica e constantes divergências de 

atuação entre os Ministros de Planejamento e Fazenda. A grande recessão que assolou o país, 

principalmente em meados da década de 1980, estava associada a altos níveis de inflação e 

redução do poder de compra da moeda. 
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Maciel (1989) constata, então, que o III PND e o chamado I PND da Nova República 

no Governo de Sarney tornaram-se peças retóricas, sem qualquer compromisso com a execução. 

E este marco simbolizou a drástica interrupção do planejamento, além de seu crescente e notório 

desprestígio. A descontinuidade do planejamento aconteceu em função da mudança de 

prioridades face à crise econômica, mas também em função de críticas e hostilidade da 

população e políticos em relação ao modelo tecnoburocrático instalado, de regime altamente 

intervencionista e autoritário, que deveria ser erradicado. Aumentava a descrença sobre o 

Estado conseguir responder às crescentes demandas sociais, logo, já não se podia acreditar no 

planejamento, por não se crer no Estado (MACIEL, 1989).  

O Plano de Metas de Sarney para o período de 1986 – 1989 havia sido elaborado sob o 

entusiasmo de resultados positivos obtidos a partir do início do Plano Cruzado e tinha como 

objetivo a retomada do crescimento a partir de investimentos em infraestrutura. Porém a não 

concretização de todas as expectativas sobre o potencial do Plano fizeram com que o mesmo 

fosse abandonado, tal como os debates a respeito da retomada do planejamento. Nesse mesmo 

caminho, Rezende (2011) acrescenta ao contexto de desconstrução do planejamento, a ótica do 

advento da Constituição Federal de 1988, que redefiniu regras aplicadas ao sistema eleitoral 

gerando uma fragmentação partidária e dificuldades na coordenação das decisões sobre a 

política econômica e a operacionalização do sistema de planejamento. 

O cenário de aumento da inflação, que chegou a ser de 80% ao mês ao final da década 

de 1980, combinado à desmoralização do Estado, foi o alicerce da conjuntura de crise que abriu 

caminho para a ascensão da agenda neoliberal. 

Tal agenda neoliberal, com base na privatização de empresas públicas, tinha como 

característica preparar o país para viabilizar um capitalismo globalizado, centrado nos mercados 

e com uma estabilidade monetária condizente com os interesses dos mercados financeiros mais 

desenvolvidos (SOUZA, 2004: 126). 

Fernando Collor de Melo, ao assumir a presidência do país no início da década de 1990, 

começou a colocar em prática uma política de redução do Estado, justificada pelo cenário de 

crise econômica instalado. Dentre as iniciativas de cunho neoliberal adotadas, Rezende (2011) 

destaca: a redução do número de ministérios; a extinção de autarquias e empresas públicas; o 

início de um processo de privatização de estatais federais; a redução dos salários dos servidores 

associada ao corte de alguns benefícios herdados da época da fundação de Brasília, como a 

venda dos apartamentos funcionais. Houveram também medidas macroeconômicas 
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consideráveis em relação a subsídios, tarifas protecionistas, além da adoção de política cambial 

e monetária que inviabilizavam o crescimento e o planejamento governamental. A adoção de 

juros altos e câmbio fixo, fez com que o poder público dependesse do capital estrangeiro 

especulativo para o financiamento de políticas públicas. Cabe ressaltar, assim, que o Brasil 

perdia sua perspectiva de longo prazo culminando no enfraquecimento de sua capacidade de 

planejar, reduzindo investimentos na produção, na criação de emprego, em políticas sociais e 

na alavancagem de empresas de pequeno e médio porte.  

O que Rezende (2011) chama de “desmonte do planejamento” foi acontecendo de 

diversas formas e intensificado por diversas medidas. Ele argumenta que as mudanças ocorridas 

no federalismo a partir da Constituição Federal (CF) de 1988, com a descentralização do poder 

tributário e autonomia para execução de seu próprio planejamento aos municípios e estados, 

retiraram do governo federal não apenas o controle sobre parcela considerável dos recursos 

financeiros, que passavam em grande parte a serem somente repassados, mas também geraram 

uma redução do seu poder de integração e capacidade de definição de políticas articuladas para 

todo território nacional. A falta de visão integrada geraria antagonismo e fomentaria a 

competição na Federação. Soma-se a isso a substituição, também pela CF de 1988, dos Planos 

Nacionais de Desenvolvimento (PND) pelos Planos Plurianuais (PPA), que seriam focados para 

cada ente, e no caso do governo federal, se realizaria apenas no âmbito de suas 

responsabilidades também dispostas na CF. Sobre o Plano Plurianual este trabalho apresentará 

uma análise posterior mais aprofundada. 

No âmbito das reformas administrativas da década de 1990, as fusões ministeriais 

trouxeram mais prejuízo à função planejamento ao passo que uniu no Ministério da Economia 

os antigos Ministérios de Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio. Além da perda de 

memória administrativa e crescente terceirização que avançou a partir desse período, o 

Planejamento tornou-se uma Secretaria com menos importância, e teve assim suas ações 

limitadas à rotina de elaboração e acompanhamento do orçamento, cujo controle da execução 

ficou a cargo da Secretaria de Fazenda. As decisões mais relevantes da área de planejamento se 

concentraram nessa época com a Secretaria Especial de Política Econômica, cujos órgãos 

vinculados eram o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Acrescenta-se, com efeito, para a destruição do sistema de 

planejamento, o esvaziamento dos órgãos setoriais de planejamento. Ocorreu a absorção pelas 

secretarias de administração, dos ministérios setoriais das respectivas atividades de 

planejamento e orçamento que, assim, perdiam importância na hierarquia da organização 
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pública e evolviam-se mais em atividades burocráticas do que em funções típicas de 

planejamento (REZENDE, 2011). 

Em 1992 após o impeachment de Collor, assumiu seu vice Itamar Franco, que tentou 

reverter algumas fusões ministeriais, colocou as privatizações em segundo plano, e buscou 

reaver a importância do planejamento recriando a Secretaria de Planejamento e Coordenação 

da Presidência da República que, no entanto, ressurgiu enfraquecida tanto por sua capacidade 

técnica, quanto pelo poder decisório. Outro ponto relevante em seu governo foi a implantação 

de uma política ortodoxa inovadora para estabilização da inflação e retomada do poder de 

compra da moeda nacional através do Plano Real, que viria a dar o nome à nova moeda e 

alicerçar com sucesso a candidatura do então Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. 

A partir de 1994, inicia-se um processo de moralização da administração pública e do 

orçamento, confirmada através da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que recomendou a 

cassação dos chamados “anões do orçamento”, além de mudanças no processo orçamentário. 

Tais recomendações deram origem à Resolução nº 2/1995, que disciplinava regras mais 

transparentes para emendas parlamentares na proposta de orçamento enviada pelo Poder 

Executivo. Em paralelo, o sucesso do plano de estabilização monetária gerava um ambiente 

propício à retomada do papel do planejamento ao passo que a pasta reassumia status de 

Ministério encarregado do Planejamento e Orçamento (MPO). O governo de Fernando 

Henrique Cardoso, que se iniciou em 1995, elaborou pela primeira vez o Plano Plurianual 

previsto desde 1988 na CF, para o período 1996-1999, e o mesmo foi feito com base em estudos 

e projeções macroeconômicas com a proposta de implementar as seguintes estratégias: 

construção de um Estado moderno e eficiente; redução dos desequilíbrios espaciais e sociais; e 

inserção competitiva e modernização produtiva. Porém, o MPO deixou de lado as intenções e 

recomendações do PPA e voltou-se para a priorização de projetos prioritários. 

Em 1997 foi criado o Brasil em Ação, um modelo paralelo de gestão de prioridades 

governamentais que ressaltava a incapacidade da máquina pública em realizar todas as ações 

do governo de forma concomitante. Tratava-se da construção de um regime orçamentário 

especial para garantir a execução de investimentos prioritários. Rezende (2011) coloca que o 

PPA mais se aproximava de um orçamento plurianual com o agravante de abarcar todas as 

ações governamentais e não apenas o programa de investimentos. Mudanças para orientar a 

elaboração e a gestão do PPA 2000-2003 e Orçamentos Anuais foram introduzidas pelo Decreto 

nº 2.829, e determinavam a revisão da classificação funcional programática para estimular a 
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adoção de um gerenciamento por programas. Embora o citado decreto mencione que a seleção 

dos programas deveria levar em conta os objetivos estratégicos propostos para o período do 

plano, a postura era de ênfase na gestão dos projetos, tal como ocorreu a partir do lançamento 

do programa Brasil em Ação. 

O PPA 2000 – 2003, chamado de Avança Brasil, tinha por objetivo melhorar a qualidade 

do gasto público, mediante um cenário de restrições ao seu financiamento com a implantação 

da gestão pública orientada para resultados, tendo em vista a necessidade de se buscar mais 

eficiência e efetividade diante dos ajustes fiscais que vinham sendo realizados desde meados 

da década de 1990 para garantir a estabilidade monetária. Deve ser dado destaque à inovação a 

que se propôs através da introdução de uma experiência de avaliação dos programas e seu 

conjunto articulado de ações, tendo como aspecto positivo a geração de informações úteis para 

as revisões anuais do plano, e a melhoria da transparência junto à sociedade e a 

responsabilização da gestão. Posteriormente este trabalho apresentará de forma mais detalhada 

as ressalvas e entraves encontrados por esse modelo de avaliação, conforme Calmon e Gusso 

(2002), apontados como responsáveis pela inovação não ter conseguido de fato gerar melhorias 

de maior impacto na gestão pública. 

Cabe neste tópico destacar o que diz Rezende (2011) a respeito da incapacidade do PPA, 

nos moldes definidos pela Constituição de 1988, recuperar o planejamento ancorado em uma 

visão mais estratégica de longo prazo, tendo em vista o prazo de quatro anos, considerado curto 

por ele. Outro ponto é a obrigatoriedade de que nenhum projeto que ultrapasse um ano seja 

incluído no orçamento sem estar no PPA. Essa premissa acabou distorcendo a visão estratégica 

do Plano ao passo que ao longo do tempo e de suas revisões, a tendência é que ele se adeque às 

prioridades orçamentárias. 

Neste período o presidencialismo de coalizão instalado fazia com que o controle da 

execução orçamentária, bem como os contingenciamentos feitos pelo Poder Executivo 

representassem uma importante moeda de troca junto ao Legislativo em função da liberação ou 

não de recursos referentes à execução das emendas parlamentares. O Poder Executivo através 

de Decretos e em cumprimento à recente Lei de Responsabilidade Fiscal fazia 

contingenciamentos no orçamento, reforçando a transferência do poder sobre a execução do 

mesmo ao Ministério da Fazenda. Desta forma os instrumentos de planejamento como o PPA 

e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), perdiam importância juntamente com o Ministério 

do Planejamento, que ficava à margem dessas decisões. 
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Quando Lula assumiu o governo em 2003, deu continuidade à política macroeconômica 

praticada na gestão anterior com vistas a manter a estabilidade monetária alcançada. Com juros 

altos e política fiscal restritiva, o planejamento não conseguiu avançar e se desenvolver. Os dois 

Planos Plurianuais de sua gestão (2004 -2007 e 2008 – 2011) se empenharam em propor um 

novo modelo de desenvolvimento comprometido com a questão social. Rezende (2011) destaca 

que o segundo (2008-2011) era voltado também para a questão da preservação ambiental e da 

integração territorial, a partir de um amplo diagnóstico das disparidades inter e intrarregionais 

e da preocupação em criar condições para articular as ações a cargo dos distintos entes federados 

para aumentar a eficácia da intervenção do Estado no processo de desenvolvimento. Essa 

prática representa um resgate ao esforço de um planejamento nacional, e não apenas federal, 

conforme a lógica implementada a partir da CF de 1988.  

Os dois governos de Lula também se caracterizaram pela prática do planejamento de 

setores estruturantes, com destaque para a energia e investimentos da Petrobras; recuperação 

dos salários dos servidores e realização de concursos públicos; crescimento dos órgãos de 

controle dos gastos públicos; e lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 

que simbolizava a prática antiga do Brasil em Ação através da seleção de projetos prioritários 

que tivessem seu orçamento assegurado.  

O PPA 2012-2015, designado de Plano Mais Brasil, por se referir a mais 

desenvolvimento, mais igualdade e mais participação, foi elaborado pelo Governo Dilma 

Rousseff e executado com o mesmo dilema do plano anterior no que tange ao paralelismo com 

o PAC 2, lançado em 2010 para o período 2011-2014. Tornou-se notória a maior importância 

do PAC 2, juntamente com o Plano Brasil sem Miséria, em relação ao PPA. O desafio que se 

colocou no horizonte do PPA 2012-2015 foi a continuidade ao padrão de desenvolvimento 

vigente desde o Governo Lula, e o aprofundamento dos processos de melhoria da distribuição 

de renda e da riqueza, bem como da redução da pobreza (OLIVEIRA, 2013).  

Oliveira (2013) destaca que o PPA buscou enfrentar algumas das dificuldades dos 

planos anteriores, particularmente a excessiva vinculação plano-orçamento que minimizava a 

relevância do seu nível estratégico e, segundo algumas avaliações, resultava em um orçamento 

plurianual. Tendo em vista esse objetivo, a metodologia de elaboração deste plano foi alterada, 

com a principal mudança ocorrendo no nível tático. Redesenhou-se os programas do plano que 

passaram a ser temáticos e não mais arquitetados a partir de problemas. Com isso, reduziu-se 

substancialmente o número de programas, que passou de 306 no PPA anterior para 65 
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programas temáticos. Os programas temáticos procuraram refletir as políticas públicas como 

elas estão organizadas, buscando retratá-las em níveis agregados. Cada programa temático se 

desdobra em objetivos, metas e iniciativas, que identificam as entregas de bens e serviços à 

sociedade e serão realizadas pela execução de um conjunto de ações orçamentárias indicadas 

apenas nas Leis Orçamentárias Anuais. Assim, o PPA procurou diferenciar o Plano do 

Orçamento, deixando de trazer ações, indo apenas até o nível tático e deixando o nível 

operacional apenas para a LOA.  

O que se observa é que ao longo do tempo, e conforme o cenário político e econômico, 

o planejamento ganha ou perde seu prestígio tendo em vista os arranjos administrativos, e 

estruturas disponibilizadas a seus técnicos em cada momento. Além disso, as mudanças 

contundentes influenciam na perda de histórico e continuidade das ações. A dificuldade de 

planejar para o longo prazo, e como forma organizada e uniforme de desenvolvimento nacional, 

se agrava ao passo que a partir da Constituição de 1988 cada ente da Federação ganha 

autonomia administrativa e financeira para elaborar seu próprio planejamento com base nos 

repasses garantidos de recursos via União, ou em sua própria capacidade de arrecadação. O 

planejamento como um todo também se vê enfraquecido em função de sua associação com o 

orçamento e o eterno trade-off entre sua excessiva proximidade ou o total descolamento 

temerário. Acrescenta-se o questionamento sobre as regras para que legisladores influenciem 

através de emendas parlamentares, os projetos de Lei que determinam os Planos Plurianuais. E 

como último aspecto se destaca a tendência desde a década de 1990 de se fazer Planos de 

Projetos Prioritários, paralelos ao PPA, simbolizando a grande dificuldade de execução 

conjunta de objetivos mais completos e abrangentes de governo, além de reduzir a importância 

do próprio instrumento constitucional, o PPA. Destacam-se nesse aspecto ao longo dessa 

trajetória, o Brasil em Ação, Brasil sem Miséria e PAC. 
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2. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Neste capítulo caberá o destaque das etapas de monitoramento e avaliação de políticas 

públicas, como parte do ciclo de planejamento.  É impossível iniciar esse tema sem associá-lo 

ao surgimento do gerencialismo na administração pública através das reformas administrativas 

que foram realizadas no Brasil e no mundo, principalmente na década de 1990.  Acrescenta-se 

como fundamental o estudo de seus significados ao longo do tempo, bem como os objetivos 

alcançados pela sua utilização. 

 

Este item se torna relevante para o estudo, tendo em vista a grande dificuldade de 

implementação destas etapas ao ciclo de planejamento dos entes federados. No entanto, elas se 

mostram pilares fundamentais para a consolidação do gerencialismo, e de forma mais clara, 

para a consolidação da gestão para resultados na busca de eficiência, eficácia e efetividade na 

execução de políticas públicas. 

 

2.1. Contextualização e Surgimento 

O monitoramento e a avaliação de políticas públicas passaram a ter o significado que 

tem nos dias de hoje, bem como ganharam mais importância no Brasil a partir do contexto da 

Reforma Administrativa Gerencial que se deu em meados da década de 1990, no governo do 

então presidente, Fernando Henrique Cardoso.  

 

Cabe destacar que o advento da administração pública gerencial no Brasil se relaciona 

à crise de governabilidade e credibilidade do Estado na América Latina nas décadas de 1980 e 

1990. Segundo Paes (2005), já havia um movimento internacional de debates sobre a reforma 

do aparelho do estado, cujo início aconteceu no Reino Unido e Estados Unidos, mais 

precisamente um desdobramento do gerencialismo ideário dos governos de Margareth Thatcher 

e Ronald Reagan. 

 

No Brasil, a Reforma do Aparelho do Estado surge diante de um cenário de crise fiscal 

que se arrastava durante anos no país. A crise política brasileira oriunda do regime militar já 

havia sido apaziguada através do desfecho da redemocratização do Brasil e promulgação da 

Constituição Federal de 1988. No entanto, o novo regime democrático e seu mais novo 

instrumento acabaram por enrijecer o sistema administrativo burocrático, como uma forma de 
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extirpar os resquícios do patrimonialismo ainda existentes no então superado regime militar. 

Somou-se a esse cenário interno, o segundo choque do petróleo em 1979, e o processo de 

globalização da economia mundial, ajudando a tornar a estagnação uma marca da década de 

1980 no país.  

 

A crise fiscal brasileira daquele período se caracterizou pela perda do crédito público e 

existência de poupança pública negativa, que comprometeram a capacidade do Estado de prover 

políticas públicas e sustentar o seu intervencionismo diante da complexidade das crescentes 

demandas sociais. A crise do modelo de intervenção foi acelerada pelo processo de 

globalização, que deflagrou o esgotamento do modelo de substituição de importações adotado 

pelo Brasil desde a década de 1930, visando a sua industrialização. Tal modelo havia logrado 

êxito nas décadas de 1930 e 1950 ao que se propôs, mas no novo contexto mundial, mostrou-

se obsoleto através da falta de competitividade das empresas brasileiras (BRESSER, 1996). 

 

Neste cenário emergiu a nova administração pública, ou administração pública 

gerencial, considerada o modelo ideal para o gerenciamento do Estado naquele momento, por 

se mostrar alinhada ao diagnóstico da crise que havia sido realizado pela aliança social-liberal 

e, ainda, com as recomendações feitas pelo Consenso de Washington para os países latino-

americanos. Em 1995, se deu então o lançamento do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do 

Estado, capitaneado pelo Ex-Ministro da Administração e Reforma do Estado (MARE), Luiz 

Carlos Bresser Pereira. O Plano foi inspirado pela corrente neoliberal e por outras experiências 

gerencialistas realizadas no mundo. Para fundamentar este Plano, Bresser havia estado no Reino 

Unido com o intuito de estudar a experiência gerencialista internacional, a fim de propor uma 

adaptação da mesma ao contexto nacional, consagrada posteriormente pelo Plano Diretor 

(PAES, 2005). 

 

Revia-se o papel do Estado sob a ótica de atividades exclusivas ou não-exclusivas, bem 

como seu enxugamento, a descentralização de atividades para a administração indireta, e a 

introdução do gerencialismo em detrimento do regime burocrático, de forma expressiva, mas 

não de forma pioneira. Bresser (1996) ressalta que o primeiro sinal do gerencialismo se deu no 

Brasil a partir da criação de uma autarquia em 1938 em razão da intenção de descentralizar 

determinadas funções da administração direta. No entanto, segundo ele, a primeira tentativa 

mais consistente de reforma gerencial foi através do Decreto-Lei nº 200 de 1967, inspirado por 
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Hélio Beltrão, pioneiro dessas novas ideias no Brasil e Ministro da Desburocratização entre 

1979 e 1983. 

 

Segundo Bresser (1996), a preocupação com a eficiência, e tão logo, no interesse em 

aplicar as práticas da administração de empresas do setor privado no setor público se fez 

relevante a partir do momento em que o Estado se transformou no grande Estado social e 

econômico do século XX, assumindo um número crescente de serviços sociais  como a 

educação, a saúde, a cultura, a previdência e a assistência social, a pesquisa científica; e de 

papéis econômicos como a regulação do sistema econômico interno e das relações econômicas 

internacionais, estabilidade da moeda e do sistema financeiro, provisão de serviços públicos e 

de infraestrutura. 

 

Para lidar com a complexidade e diversidade dos serviços do Estado, bem como os 

problemas de legitimação da burocracia diante das demandas sociais crescentes, faz-se 

necessária a implementação do gerencialismo na administração pública. Dentre suas diretrizes, 

Bresser (1996:6) cita: 

 

(1) descentralização do ponto de vista político, transferindo recursos e atribuições para os níveis 

políticos regionais e locais; (2) descentralização administrativa, através da delegação de autoridade para os 

administradores públicos transformados em gerentes crescentemente autônomos; (3) organizações com 

poucos níveis hierárquicos ao invés de piramidal, (4) pressuposto da confiança limitada e não da 

desconfiança total; (5) controle por resultados, a posteriori, ao invés do controle rígido, passo a passo, dos 

processos administrativos; e (6) administração voltada para o atendimento do cidadão, ao invés de auto 

referida. 

 

Em consonância com o controle por resultados, emergem os conceitos de 

Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. 

 

Costa e Castanhar (2003) justificam a necessidade crescente da avaliação de políticas 

públicas, sobretudo as sociais, tendo em vista que as reformas estruturais de década de 1990 

causaram o agravamento do desemprego, tornaram precários os empregos remanescentes, e 

geraram a queda dos salários reais. Com a crescente demanda social que surgiu como 

desdobramento destes acontecimentos, o governo, que se encontrava em grave crise fiscal de 

endividamento externo, precisava fazer mais com menos recursos, e deste modo era necessária 

uma adaptação gerencial dos métodos administrativos, e implementação de métodos avaliativos 

das políticas para verificação da eficiência e impacto diante de um cenário de escassez. Outro 

ponto colocado pelos autores e que merece destaque é a delegação naquele período dos serviços 
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públicos a agências autônomas e empresas privadas, que para a correta fiscalização por parte 

do Estado, exigiam a adoção de formas de definição de desempenho em contrato, baseada na 

prévia definição de indicadores de acompanhamento. Este contexto fez com que a 

administração pública precisasse desenvolver instrumentos e metodologias de avaliação 

capazes de oferecer aos dirigentes, bases mais sólidas para a tomada de decisões em matéria de 

políticas públicas, além de gerar à sociedade uma maneira mais precisa de apreciação do 

desempenho de tais agências (COSTA E CASTANHAR, 2003). 

 

2.2.  Conceito, Critérios e Classificação 

Inicialmente, se faz necessária nesta seção a diferenciação entre o monitoramento e a 

avaliação de programas ou políticas públicas. Conceitualmente são complementares, ao passo 

que o monitoramento ou acompanhamento gera os subsídios para a elaboração de uma 

avaliação. A etapa de monitoramento no ciclo das políticas públicas se dá para a verificação da 

implementação de determinado programa pelos gestores, no intuito de saber como está o seu 

processo e o alcance de objetivos em cada etapa. Ramos e Schabbach (2012:1279) definem 

monitoramento: 

 

Acompanhamento ou monitoramento é uma atividade gerencial interna, realizada 

sistematicamente durante o período de execução e operação, para se saber como uma intervenção evolui ao 

longo do tempo, através de dados da gerência do projeto sobre metas iniciais, indicadores e resultados 

associados aos programas. Ela é necessária para se dimensionarem as metas de um projeto, os caminhos 

que uma intervenção percorre e as métricas potenciais para medir os efeitos na população-objetivo. 

 

Nesse sentido, destaca-se como desafio de um bom monitoramento a criação de 

indicadores de performance e progresso, a serem observados ao longo da implementação, em 

uma periodicidade pré-definida (trimestral, semestral, anual, por exemplo). 

 

No caso da avaliação, pode se dar antes, durante ou depois da implementação de 

determinada política pública. Embora mais comumente seja utilizada para mensurar seus 

resultados e impactos a posteriori, a avaliação pode ser feita de forma concomitante com outras 

etapas do ciclo de políticas públicas, desde a formação da agenda, a formulação, ou 

implementação de determinada política (COTTA, 1998). Mas em suma, Ramos e Schabbach 

(2012:1280) colocam em uma conceituação mais abrangente que: 

 

A avaliação e o monitoramento de programas consistem na verificação da adequação do desenho 

à sua finalidade e aos objetivos pretendidos, da correlação entre os serviços prestados e as metas definidas 
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estrategicamente, dos efeitos (resultados e/ou impactos) mensuráveis e, por fim, da lógica de eficiência 

subjacente, ou seja, examinar se os benefícios advindos da política compensam seus custos. 

 

É fundamental enriquecer o conceito através de outras definições que, por sua vez, 

destacam demais aspectos da avaliação. Costa e Castanhar (2003:972), por exemplo, adotam a 

definição da Unicef (1990) para o conceito de avaliação, que acreditam ser consensual. Tal 

conceito soma a questão da sustentabilidade e relevância dos objetivos: 

 

Trata-se do exame sistemático e objetivo de um projeto ou programa, finalizado ou em curso, que 

contemple o seu desempenho, implementação e resultados, com vistas à determinação de sua eficiência, 

efetividade, impacto, sustentabilidade e a relevância de seus objetivos. O propósito da avaliação é guiar os 

tomadores de decisão, orientando-os quanto à continuidade, necessidade de correções ou mesmo suspensão 

de uma determinada política ou programa.  

 

Ainda no sentido de complementar a definição, cabe citar Garcia (2001:31), que dá 

destaque à necessidade de critérios e um padrão comparativo previamente definido, bem como 

ao aspecto valorativo da avaliação: 

 

Avaliação é uma operação na qual é julgado o valor de uma iniciativa organizacional, a partir de 

um quadro referencial ou padrão comparativo previamente definido. Pode ser considerada, também, como 

a operação de constatar a presença ou a quantidade de um valor desejado nos resultados de uma ação 

empreendida para obtê-lo, tendo como base um quadro referencial ou critérios de aceitabilidade 

pretendidos.  

 

Para Ramos e Schabbach (2012), ao incorporar elementos valorativos e de julgamento, 

a avaliação contempla aspectos qualitativos, não se confundindo com o mero acompanhamento 

ou monitoramento das ações. A avaliação estabelece critérios para a tomada de decisão sobre a 

continuidade de certa política pública, ao passo que retroalimenta o ciclo de planejamento com 

informações e elementos valorativos que contribuirão para a escolha dos projetos com base em 

seus resultados, bem como retificação das ações ou reorientação dos projetos para a melhor 

forma de atingimento de seus objetivos. 

 

Outra contribuição que se faz importante e contribui para a compreensão do conceito de 

avaliação, é a de que a mesma viabiliza o controle social sobre o gasto público, como garantia 

de um direito democrático (ARRETCHE, 2001). Os resultados da avaliação de políticas 

públicas devem ser transparentes ao cidadão, tendo em vista que as políticas são criadas para 

atendimento das demandas do mesmo. Caberá ao governo gerar informações, ou avaliação, com 

base em dados de monitoramento das políticas públicas, que se façam compreensíveis e 

acessíveis ao cidadão-cliente, um novo conceito do gerencialismo.  
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É possível perceber que as diferentes definições descritas aqui se tangenciam em 

elementos centrais, mas que de forma específica não existe consenso, ou a abordagem dos 

diferentes aspectos não estão reunidos em uma única definição. 

 

Tendo em vista que a avaliação se associa ao conceito de valoração ou medida de 

desempenho, é pertinente que para tal mensuração sejam definidos alguns critérios sobre os 

quais ela será feita. Costa e Castanhar (2003: 973) ressaltam que a utilização de cada critério se 

relaciona com qual aspecto se deseja verificar, e listam os mais comuns, conforme a lista da 

Unicef:  

 

 Eficiência — termo originado nas ciências econômicas que significa a menor 

relação custo/benefício possível para o alcance dos objetivos estabelecidos no programa;  

 Eficácia — medida do grau em que o programa atinge os seus objetivos e metas;  

 Impacto (ou efetividade) — indica se o projeto tem efeitos (positivos) no 

ambiente externo em que interveio em termos técnicos, econômicos, socioculturais, 

institucionais e ambientais;  

 Sustentabilidade — mede a capacidade de continuidade dos efeitos benéficos 

alcançados através do programa social, após o seu término;  

 Análise custo-efetividade — similar à ideia de custo de oportunidade e ao 

conceito de pertinência; é feita a comparação de formas alternativas da ação social para a 

obtenção de determinados impactos, para ser selecionada aquela atividade/projeto que atenda 

os objetivos com o menor custo;  

 Satisfação do beneficiário — avalia a atitude do usuário em relação à qualidade 

do atendimento que está obtendo do programa;  

 Equidade — procura avaliar o grau em que os benefícios de um programa estão 

sendo distribuídos de maneira justa e compatível com as necessidades do usuário. 

 

No entanto, a aplicação de tais critérios de avaliação precisa ser operacionalizada através 

da quantificação ou identificação dos resultados. Essa função pode ser exercida através de 

indicadores. Costa e Castanhar (2003) citam algumas classificações para os tipos de 

indicadores. De acordo com Schwartzman (1994), existem três tipos: 
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 Simples, definidos como aqueles que são expressos em termos absolutos 

(número de professores, área construída etc.);  

 De desempenho, que requerem um padrão ou um objetivo para comparação e 

são relativos (custo por aluno, relação aluno/professor etc.);  

 Gerais, aqueles que são gerados fora da instituição (ou programa), com base em 

estatísticas gerais ou em opiniões de especialistas (por exemplo, a avaliação dos programas de 

pós-graduação realizada pela Capes). 

 

 Também é relevante observar a classificação da proposta de indicadores de excelência, 

elaborada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social: 

 

 Primários - que expressam medidas elementares de eficiência (tempo médio de 

espera para a concessão de benefícios, participação de benefícios com demora superior a 45 

dias no total de benefícios concedidos etc.);  

 Parciais de excelência - que procuram indicar a eficácia da operação (índices de 

cumprimento de prazos, de velocidade na concessão etc.);  

 Globais de desempenho - construídos a partir dos indicadores parciais e que 

visam a expressar o desempenho da gestão do programa, através de uma medida única. 

 

Por último, Costa e Castanhar (2003) destacam a classificação de Rob Vos (1993), que 

distingue três tipos de indicadores sociais: 

 

 Indicadores de resultado - refletem os níveis de satisfação de necessidades 

básicas alcançados. São também denominados de indicadores de nível de vida. Por exemplo: 

esperança de vida, mortalidade infantil, grau de alfabetização, níveis de educação e nutrição, 

entre outros.  

 Indicadores de insumo - se referem aos meios (recursos) disponíveis para se 

obter um determinado padrão de vida. Esses meios para atender necessidades básicas distintas 

podem incluir, por exemplo, no campo da nutrição, a renda e a disponibilidade de alimentos; 

no campo da saúde, a disponibilidade de água potável, de centros de saúde e o número de 

médicos por habitante e; na área da educação, o número de escolas e de professores por aluno.  

  Indicadores de acesso - identificam os determinantes que permitem tornar 

efetiva (e em que grau) a utilização de recursos disponíveis para atender determinadas 



34 
 

necessidades básicas. Para fins de avaliação de políticas e programas sociais esse terceiro tipo 

de indicadores é particularmente relevante, já que a existência de serviços básicos não lhes 

assegura o acesso universal. Na realidade, é comum a existência de fatores que dificultam a 

utilização dos serviços disponíveis, como, por exemplo, a distância geográfica e os custos 

privados relacionados com o uso de serviços públicos.  

 

Prosseguindo na lógica da avaliação, Costa e Castanhar (2003: 975) definem cinco tipos 

de padrões de referência sobre os quais o desempenho medido pelos indicadores deverá ser 

julgado para cada critério definido. Tal etapa havia sido prevista na definição de avaliação de 

Garcia (2001), na qual ele ressalta a necessidade de um “quadro referencial ou padrão 

comparativo previamente definido”. Como última etapa, são eles os tipos de parâmetros de 

confronto entre o alcançado e o objetivo que se desejava alcançar: 

 Absolutos - as metas estabelecidas por um programa são consideradas como o 

padrão a ser alcançado e os desvios devem ser registrados e analisados; 

  Históricos - comparam resultados de um período com o obtido em períodos 

anteriores;  

 Normativos - comparam o desempenho de um programa com outros similares 

ou com programas semelhantes realizados em outros níveis de governo, região, ou no exterior;  

 Teóricos - são os estabelecidos na própria elaboração do programa, sob a 

hipótese da obtenção dos resultados esperados, dado os recursos disponíveis; 

  Negociados ou de compromisso - são aqueles que se baseiam em algum 

procedimento específico para sua fixação, geralmente decorrente de acordo entre as partes 

envolvidas na gestão de programa e os formuladores. 

 

Ainda nesta seção, este trabalho se dedicará a expor a classificação dos tipos de 

avaliação, com base nas referências de Cotta (1998: 109 - 110) e Cunha (2006: 9-11), tais como 

Aguilar e Ander-Egg (1994,) e Posavac e Carey (1992). Ou seja, o intuito é relacionar a forma 

de se avaliar, com o objetivo que se deseja alcançar através da avaliação. A clareza sobre esses 

aspectos é que irá direcionar a construção da metodologia a ser utilizada, os tipos de indicadores 

ideais, bem como os stakeholders a serem envolvidos nesse processo. 
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Sobre o momento em que a avaliação é feita, ela pode ser: 

 Ex – ante – é realizada antes que se inicie o programa ou projeto, visando 

subsidiar o processo decisório sobre a vantajosidade de aplicação do mesmo. 

 Formativa – é realizada durante a execução. 

 Ex – post – é realizada ao longo da fase de execução ou após o seu término com 

o intuito de auxiliar os responsáveis na tomada de decisão sobre sua continuidade ou mudança 

no desenho de implementação. 

 

Sobre a procedência dos executores da avaliação, ela pode ser: 

 Interna – quando a própria unidade executora realiza a avaliação. O ganho deste 

tipo de avaliação está na minimização de conflitos, facilidade de acesso aos dados necessários, 

e a reflexão a respeito de seu próprio trabalho. No entanto, pode haver perda de objetividade e 

pouca isenção na valoração dos resultados. 

 Externa – quando profissionais não vinculados à instituição realizam a avaliação. 

O aspecto positivo é a isenção, porém o acesso aos dados necessários pode ser mais difícil.  

 Mista – procura combinar os tipos de avaliação anteriores, fazendo com que os 

avaliadores externos tenham contato estreito com os participantes do programa a ser avaliado, 

na tentativa de manter as vantagens e superar as desvantagens das avaliações apresentadas 

acima.  

 Participativa – usada principalmente para pequenos projetos, prevê a 

participação dos beneficiários das ações no planejamento, na programação, execução e 

avaliação dos mesmos. 

 

Sobre os aspectos do programa ou projeto submetido à avaliação: 

 Avaliação do plano e conceitualização da intervenção - julga a pertinência 

formal e conceitual do programa ou projeto, apontando falhas no diagnóstico ou no próprio 

desenho da intervenção. Tal classificação se associa de certa forma à avaliação de necessidades 

de Posavac e Carey (1992), na qual se afirma que o mapeamento das necessidades (por 

exemplo, perfil socioeconômico da população-alvo, tipos de carências, formas de prestação de 

serviço mais atrativas etc.) é essencial para o planejamento da intervenção; 
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 Avaliação do processo - corresponde ao acompanhamento da execução, 

relacionando-se com a dimensão da gestão. Sua finalidade é julgar se a intervenção está sendo 

implementada como planejado, se a população-alvo está sendo atingida, se o cronograma está 

sendo cumprido, se os recursos estão sendo usados com eficiência, etc. Trata-se, enfim, do 

acompanhamento sistemático da evolução das metas do programa ou projeto; 

 Avaliação do resultado - confrontação dos resultados previstos e dos resultados 

efetivamente obtidos. A avaliação de eficácia, em particular, pode enfatizar os resultados 

intermediários (avaliação de resultados) ou os resultados finais da intervenção (avaliação de 

impacto). O intuito é verificar se houve mudança na situação-problema inicial após a 

intervenção de um programa ou projeto, e estabelecer uma correlação entre as ações 

implementadas e as alterações encontradas. 

Cabe neste ponto observar que a avaliação de resultados é a mais complexa e a mais 

difícil de ser implementada pelo Estado. Aferir a causalidade entre as mudanças observadas no 

cenário onde se deu a aplicação de um determinado programa ou projeto, e as ações aplicadas 

por esses, se faz uma tarefa que precisa levar em consideração demais aspectos extrínsecos, 

destacados por Cotta (1998). Podem ser listados: a) a dificuldade de se isolar determinadas 

externalidades que ocorreram dentro do mesmo período de aplicação do programa ou projeto, 

a fim de capturar a correlação dos efeitos e das ações executadas; b) uma vez determinada a 

correlação entre os efeitos no público – alvo e as ações executadas pelo programa ou projeto, é 

possível afirmar que tal intervenção só produziu determinado efeito em função do contexto em 

que foi aplicada, ou seria válida para outros?; c) é possível afirmar que tais mudanças 

observadas pelo efeito de um programa ou projeto aplicado a determinado público-alvo tem 

efeitos permanentes? Ou seria apenas temporário? Esse tipo de afirmação seria possível sem 

que o público submetido a tais mudanças fosse acompanhado por um determinado período de 

tempo? 

É perceptível o grau de dificuldade que a análise de tais variáveis impõe à prática da 

avaliação. No caso específico de resultados e impactos a serem mensurados, há prejuízo em 

função da complexidade da construção de metodologia diante de externalidades e classificação 

dos efeitos (diretos, indiretos), levantamento de dados necessários, e aplicação de experimentos, 

que podem levar muito tempo ou demandar recursos. Cotta (1998: 113) diferencia, ainda, a 

avaliação de resultados e impactos, conforme a seguir: 
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A diferença entre a avaliação de resultados e avaliação de impacto, portanto, depende 

eminentemente do escopo da análise: se o objetivo é inquirir sobre os efeitos de uma intervenção sobre a 

clientela atendida, então trata-se de uma avaliação de resultados; se a intenção é captar os reflexos desta 

mesma intervenção em contexto mais amplo, então trata-se de uma avaliação de impacto. Ou, dito de outra 

forma, a avaliação de resultados visa aferir os resultados intermediários da intervenção, e a avaliação de 

impacto, seus resultados finais. 

 

Segundo Cotta (1998), a avaliação de resultados se relaciona com os critérios de 

eficiência e eficácia, enquanto a avaliação de impacto se relaciona com a efetividade. Porém, 

para avançar sobre a avaliação de impacto, define que é preciso haver clareza sobre os objetivos 

da intervenção, de modo que existam metas mensuráveis e, além disso, a implementação do 

programa ou projeto precisa ter se dado de maneira satisfatória, pois caso contrário, não haveria 

necessidade de aferir impacto tendo em vista não existir situação de correlação, ou sequer haver 

mudança no contexto aplicado.  

Para o encerramento desta seção, é preciso ressaltar que o bom desenho de projetos, 

programas ou políticas públicas se faz condição sine qua non para o sucesso e aplicabilidade de 

métodos construídos para monitoramento e avaliação dos mesmos. Ou seja, não adiantará uma 

seleção de critérios, definição de indicadores e padrões comparativos, se o desenho da 

intervenção não viabilizar a mensuração e consequente avaliação da mesma (Cotta, 1998). Não 

é o objetivo deste trabalho, destacar de forma detalhada todas as etapas do ciclo de 

planejamento, porém, vale colocar que essa é uma notória razão, dentre outras, pela qual as 

iniciativas de avaliação não apresentam progresso no ciclo das políticas públicas, tendo em vista 

o negligenciamento das etapas de formulação da agenda e construção das práticas de 

intervenção de maneira lógica, também balizadas em metodologia consistente. 

Não havia, nesta seção, o interesse em se esgotar as definições de monitoramento e 

avaliação, e nem mesmo as múltiplas classificações não consensuais de diversos autores. A 

intenção era expor elementos centrais de alguns referenciais teóricos, de modo a contextualizar 

o tema em relação ao foco do trabalho, que se estreitará para um estudo no âmbito dos avanços 

da estruturação do planejamento e sua metodologia de construção do Plano Plurianual, bem 

como sua avaliação no governo federal, e na rede de planejamento do estado do Rio de Janeiro. 
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3. EXPERIÊNCIA DO PPA FEDERAL 2000-2003 E SUA METODOLOGIA 

INOVADORA 

 

Ao longo da trajetória do planejamento no Brasil, tratada no primeiro capítulo deste 

trabalho, alguns momentos-chave podem ser destacados, os quais orientaram importantes 

mudanças conceituais e práticas capazes de proporcionar um novo rumo à administração 

pública. Nesse sentido, destaca-se o caráter inovador do Plano Plurianual Federal 2000-2003 

denominado “Avança Brasil”, que introduziu uma nova metodologia para organização da 

gestão do governo por programas, compostos por um conjunto articulado de ações e voltados 

para a solução de problemas ou demandas da sociedade. Esses programas contêm objetivos, 

público-alvo, metas, indicadores, recursos financeiros, humanos e materiais, e cada qual possui 

um gerente, designado pela Presidência da República, como responsável por sua 

implementação (Calmon e Gusso, 2002). Além disso, esse Plano desenvolveu uma sistemática 

anual de avaliação inédita de programas, com vistas a gerar informações gerenciais úteis às 

revisões do mesmo, bem como a dar mais transparência à sociedade sobre o que havia sido 

executado. Tal caráter inovador, chamado por Garcia (2000) de “Reorganização do Processo 

de Planejamento do Governo Federal”, foi balizado em dois instrumentos jurídicos importantes, 

que serviram de inspiração e apoio para a introdução desta nova metodologia também nas 

demais esferas de governo, são eles: o Decreto nº 2.829/ 1998 e a Portaria nº 42/ 1999.  

Este capítulo busca apresentar essa metodologia de construção e inovação, bem como a 

sistemática de avaliação deste Plano, uma vez que a mesma foi utilizada como parâmetro para 

outros entes da federação, assim como o caso do Rio de Janeiro, que é interesse desta pesquisa. 

 

3.1. A Construção do PPA 2000-2003 no Governo Federal 

Os dois primeiros Planos Plurianuais, após a criação desse instrumento pela 

Constituição Federal de 1988, foram elaborados sem uma metodologia específica, própria para 

tal instrumento de planejamento. Isso se deveu à pouca importância dada ao planejamento neste 

período, cuja inércia de regulamentação do tema, advinha da grave crise fiscal existente na 

época, somada ao contexto de inflação galopante. O olhar para o planejamento tinha um viés 

econômico dominante, ratificado pelo trecho de uma declaração do Ministro do Planejamento 

e Orçamento em 1996 para o número zero do informativo Visor IPEA: “Com a inflação em 

níveis muito altos torna até surrealista pensar a médio e longo prazo. Todos percebem que a 
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nuvem de poeira quente da inflação não permite enxergar a realidade e muito menos enfrentá-

la”.  

Apenas em 1997, quase dez anos depois, é que foi instituído pela Portaria 

Interministerial nº 270, um grupo de trabalho integrado, o qual seria responsável pela 

elaboração da Lei Complementar, conforme preconizava a CF, que estabeleceria “a vigência, 

os prazos, a elaboração e a organização do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

e da Lei Orçamentária Anual” (art. 165, § 9o, 2). 

Tal grupo de trabalho era composto por representantes dos Ministérios do Planejamento 

e Orçamento (SPA, SOF, SEST, IPEA, IBGE) e da Fazenda (STN, SFC, SRF, BACEN), do 

Tribunal de Contas da União, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), do 

Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), da Associação Brasileira de 

Orçamento Público (ABOP) e da Associação dos Profissionais em Finanças Públicas. Ele 

concluiu seus trabalhos em dezembro de 1997, numa proposta que buscava integrar o 

planejamento com a função orçamentária através do aperfeiçoamento dos três instrumentos 

constitucionais: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Orçamento 

Geral da União (OGU). Para isso, Garcia (2000:19-20) cita as principais inovações: 

— o Programa passou a ser a unidade básica de organização do PPA e o módulo de 

integração do plano com o orçamento;  

— foram excluídas as categorias subprograma, subprojeto e subatividade; 

 — a consolidação da classificação funcional-programática pelas três esferas do governo 

passou a ocorrer exclusivamente por nível de função e subfunção, consideradas como categoria 

para a análise de políticas;  

— a classificação funcional-programática, a partir de programas, passou a ser definida 

em cada esfera de governo quando da elaboração do respectivo plano plurianual, considerada 

como categoria de natureza gerencial, isto é, instrumento de acompanhamento e avaliação da 

ação de governo;  

— os programas passam a ser referidos, sempre, à solução de problemas precisamente 

identificados, com seus produtos finais necessários estabelecidos, com quantificação de metas 

e custos. Teriam a execução acompanhada e os resultados avaliados mediante indicadores 

especificamente construídos;  
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— os programas passaram a ser integrados por ações. Os programas orçamentários 

foram desdobrados em projetos e atividades e a cada um deles corresponderia um produto, com 

sua respectiva meta;  

— a criação de Operações Especiais, que não contribuiriam para a manutenção, 

expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo e das quais não resultaria um produto 

(transferências, serviço da dívida, etc.). 

A nova metodologia agregou inovação ao passo que entendia o planejamento como um 

processo, que se iniciava através de um diagnóstico no qual são selecionados problemas que se 

deseja mitigar. Numa sequência lógica que fundamenta o Plano Plurianual são estabelecidas 

diretrizes e objetivos estratégicos para a mitigação do referido problema, cujo alcance será 

viabilizado através de um conjunto organizado de ações (projetos e atividades) em programas. 

Essas ações darão origem a produtos, ou entregas mensuráveis, que deverão ser monitoradas 

por meio de suas metas pré-estabelecidas. Os resultados de tal monitoramento serão avaliados, 

e orientarão os critérios de alocação dos recursos orçamentários nos anos seguintes (Garcia, 

2000). Essa era a essência central do método inovador, que posteriormente viria a ser replicada 

para os demais entes federados. 

Ao olhar de Garces e Silveira (2002), o estabelecimento de programas traz ganhos sobre 

diversos aspectos, tendo em vista a sua função de unidade de gestão pública, viabilizador de 

parcerias externas e internas, além de servir de referência para a alocação de recursos. Sobre o 

primeiro caso, eles acreditavam que “a constituição dos programas pressupõe orientar toda a 

ação do governo para a resolução de problemas ou demandas da sociedade, isso rompe com a 

visão departamentalizada das organizações do setor público” (Garces e Silveira, 2002: 57); 

sobre o segundo aspecto eles destacam que “os programas criados pelo PPA 2000-2003, além 

de definirem as ações financiadas com recursos fiscais, da seguridade social e das empresas 

estatais, todos subordinados aos imperativos do equilíbrio fiscal, trazem incorporados também 

as parcerias externas, os recursos da iniciativa privada, do terceiro setor e das unidades 

subnacionais, Estados e municípios”; e em relação ao terceiro e último apontamento dos 

autores, eles colocam a importância de que “todos os recursos do orçamento são alocados aos 

programas que estão previstos no PPA, na forma de ações orçamentárias, à exceção das 

transferências constitucionais devidas aos Estados e municípios e do pagamento de dívidas do 

Governo Federal. Os programas, contudo, são mais amplos e completos e integram também 

outras ações, denominadas de “ações não orçamentárias”, que expressam outras fontes de 
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recursos do governo para financiar o cumprimento da sua missão. No caso de investimentos 

(despesas de capital), pode-se afirmar que há mais recursos sendo aplicados, anualmente, fora 

do orçamento do que os investimentos alocados por este último. Desse modo, o programa passa 

a ser não só uma unidade para a alocação dos recursos de natureza fiscal, mas incorpora também 

os recursos disponíveis das agências oficiais de crédito, dos incentivos fiscais, dos fundos 

constitucionais de financiamento às regiões mais pobres, dos fundos administrados pelo 

Governo Federal, cujos recursos pertencem à sociedade, e dos dispêndios correntes das 

empresas estatais (não orçamentários pela legislação brasileira). O programa foi concebido para 

integrar um conceito amplo de recursos. Não se limita apenas ao financeiro” (Garces e Silveira, 

2002: 58).  

Em relação à LDO, o GT definiu que ela assumiria um papel de conectora entre o PPA 

e o Orçamento, estabelecendo prioridades de alocação, metas e custos para o ano seguinte, em 

relação ao PPA vigente. Conforme o relatório do GT:  

Como instrumento de planejamento de curto prazo, a LDO estipularia os limites orçamentários 

dos Poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público, dispondo sobre as alterações na legislação 

tributária e de contribuições e seus reflexos na Lei Orçamentária anual; autorizaria, especificamente, a 

concessão de cargos ou alteração de estrutura de carreiras e admissão de pessoal, a qualquer título, 

ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista e estabeleceria a política de fomento 

das agências financeiras oficiais. (GTI, 1997:150). 

Sobre a elaboração do Orçamento, o GT determina simplificações, eliminando 

categorias de programação e quadros demonstrativos a fim de estabelecer uma ligação direta 

entre o Plano e o Orçamento (Garcia, 2000). “Os programas serão originários do plano de cada 

esfera de governo e traduzirão produtos finais a serem alcançados para a solução dos problemas 

identificados nesses planos. Os projetos e atividades detalharão esses produtos finais em 

produtos intermediários, nas leis orçamentárias. Com essas modificações o orçamento por 

programa assume a sua condição de um verdadeiro orçamento por produto (bens e serviços), 

com suas metas e recursos, e não apenas uma mera versão financeira de um hipotético plano. 

Assim, o mesmo módulo que organiza o plano (o programa), servirá de base para o 

detalhamento do orçamento em projetos e atividades, o que confere maiores possibilidades para 

uma integração de fato entre plano e orçamento” (GTI, 1997: 151). 

As propostas feitas pelo GT foram formalizadas e consagradas através do Decreto nº 

2.829/ 1998 e da portaria nº 42/ 1999, que representaram um marco legal da reforma do sistema 

de planejamento e orçamento público (Garcia, 2000). Cabe, conforme o objetivo desta pesquisa, 
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abrir um parêntese para demonstrar que a nova orientação metodológica não se restringia ao 

âmbito federal, mas também aos demais entes federados. Isso pode ser observado, 

respectivamente, no Art. 3º do Decreto e Art. 6º da referida Portaria. 

 Decreto no 2.829/98 

  Art. 3º A classificação funcional-programática deverá ser aperfeiçoada de modo a 

estimular a adoção, em todas as esferas de governo, do uso do gerenciamento por Programas.  

 

     Parágrafo único. Os Programas serão estabelecidos em atos próprios da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, respeitados os conceitos definidos no âmbito 

federal, em portaria do Ministério do Planejamento e Orçamento, a ser publicada até 30 de 

novembro de 1998.  

 Portaria no 42/99 

Art. 6o O disposto nesta Portaria se aplica aos orçamentos da União, dos Estados e do 

Distrito Federal para o exercício financeiro de 2000 e seguintes, e aos Municípios a partir do 

exercício financeiro de 2002, revogando-se a Portaria no 117, de 12 de novembro de 1998, do 

ex-Ministro do Planejamento e Orçamento, e demais disposições em contrário. 

Antes de serem colocados os aspectos metodológicos e conceituais pertinentes a esta 

seção, é relevante citar o esforço anterior à própria elaboração do plano, no que concerne à 

visão estratégica e de longo prazo, através de um portfólio de investimentos necessários ao 

crescimento equilibrado de todas as regiões do país, num horizonte de oito anos, denominado 

Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento 2000-2007. Segundo Garces e Silveira 

(2002), tal estudo representava uma radiografia dos principais problemas nacionais em aspecto 

territorial, trazia uma visão geoeconômica e havia tido seu relatório concluído através de 

discussões de trabalho para ratificação dos resultados pelos ministérios, o que garantiu a 

legitimidade e sua maior adesão como estratégia de desenvolvimento. Além disso, o mesmo foi 

utilizado em termos de seu conteúdo para a construção do PPA 2000-2003, como afirmam 

Garces e Silveira (2002: 56): 

A perspectiva dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento não só balizou a organização 

espacial dos programas do plano, como permitiu selecionar os empreendimentos estruturantes que aportam 

no PPA 2000-2003 a dimensão de um projeto de desenvolvimento nacional. 

Retomando aos aspectos metodológicos formais, para pôr em prática as definições 

legais agora presentes nos instrumentos jurídicos regulamentadores citados, foram 
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desenvolvidos manuais pela Secretaria de Planejamento e Avaliação (SPA), e portarias pela 

Secretaria de Orçamento Federal (SOF), ambas integrantes do Ministério do Planejamento e 

Orçamento. O primeiro passo definido era o recadastramento das ações do PPA 1996-1999, 

com vistas a gerar um banco de dados no intuito de reduzir as dificuldades de se redesenhar 

todas as ações do governo em programas, conforme o Manual Técnico de Orçamento. Para 

Garcia (2000: 24) isso representou um equívoco, pois segundo ele “Ingressar em um mundo 

novo olhando para trás e guiado por mapas referentes a um mundo velho pode não ser um bom 

começo”. As ações que compuseram o PPA e Orçamento anterior não haviam sido pensadas e 

construídas de acordo com a nova lógica de programas, e segundo ele, esse risco que se desejou 

reduzir poderia ter sido evitado através de uma capacitação adequada dos técnicos atuantes, 

para que a nova lógica e metodologia fossem adequadamente internalizadas antes da construção 

do novo Plano. Para Garcia (2000: 25): 

Mais interessante teria sido caminhar na direção de um orçamento base zero, tanto em termos do 

conteúdo dos projetos/atividades, como de dotações, calibrando o alcance dos objetivos (quantidade de 

produtos) pela disponibilidade financeira global. Ajustes posteriores (para cima ou para baixo) no exercício 

fiscal ou no período do Plano se dariam em função da receita que fosse realizada. Acredita-se ser melhor 

andar para frente olhando para frente – e não para trás. Afinal, o caminho se faz ao andar, ainda que com 

tropeços e riscos, mas abre maiores possibilidades para o exercício criativo de construção do novo. 

Complementando as críticas de Garcia (2000), detecta-se a falta de clareza técnica no 

manual de elaboração do Plano a respeito da definição de problema. Ao passo que toda lógica 

da construção de programas seria iniciada a partir do diagnóstico e seleção de problemas a 

serem solucionados por um conjunto articulado de ações, ficou vaga tal conceituação, dando 

brecha a diversas interpretações, além do aspecto subjetivo da ótica de quem está definindo o 

problema, o qual pode ser uma oportunidade para outro, em função de diferentes interesses, 

contextualizações e valores do indivíduo. 

Ademais, para além da questão conceitual, ele adverte em relação a não apuração dos 

custos reais das ações finalísticas, tendo em vista que os custos administrativos e de pessoal não 

integrariam os cálculos das mesmas e o que é passado ao orçamento seria apenas seus valores 

globais, mais fáceis de calcular, enquanto as despesas de pessoal e administrativa seriam 

tratadas de forma agregada em um único programa por unidade orçamentária. A proposta de 

Garcia (2000: 32) consiste em estabelecer “(...) uma metodologia de programação das ações 

que exija sua segmentação em todos os itens de custo relevantes; instituem-se critérios precisos 

para a apropriação; respeitam-se as proporcionalidades empiricamente verificadas; e mantêm-

se tabelas de preços atualizadas e regionalizadas, referidas a padrões de qualidade dos insumos, 

bens finais e serviços a serem adquiridos, entre outros requisitos”. Segundo ele, pode não ter 
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havido tempo necessário para o desenvolvimento dessa metodologia, além da possível 

necessidade de alteração nas regras de contabilidade pública, mas acredita que essa forma 

agregada de cálculo deveria ser revista, uma vez que inviabiliza dados reais para análise da 

composição de custos de projetos e programas, o que pode comprometer sua análise de 

eficiência e atuação eficaz na correção de falhas. 

Garcia reconhece o árduo esforço em desenvolver uma metodologia complexa e aplica-

la de modo amplo pela equipe responsável, entendendo que a mesma constitui um avanço em 

termos gerenciais da administração pública no Brasil. O que ele coloca é que dificuldades 

existentes na implementação são justificadas em virtude da opção de treinamento e 

sensibilização de curta duração. Ele faz um paralelo com os treinamentos longos e exitosos de 

quase um ano que foram feitos em relação à adoção da classificação funcional programática e 

à utilização do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) em todo Brasil, cuja 

complexidade ele julga ser menor que a adoção da nova lógica de elaboração do PPA e 

Orçamento, o qual teria sido feito em oficinas de apenas 8 horas de duração. Mais tempo poderia 

ter sido dedicado à disseminação e apropriação da nova lógica, minimizando problemas futuros 

da construção e avaliação do Plano.  

Faz-se fundamental nesta seção citar a lógica da construção dos programas, bem como 

a definição de seus atributos, tendo em vista adiantar a própria metodologia aplicada desde 2012 

pelo Estado do Rio de Janeiro, a qual foi inspirada nesta. Os dados a seguir foram extraídos de 

Garcia (2000: 28 – 31), tendo por base o Manual de Elaboração do Plano Plurianual de 1999 

da Secretaria de Planejamento e Avaliação (SPA) do então Ministério de Planejamento e 

Orçamento.  

A elaboração dos programas levou em consideração os seguintes parâmetros:  

 

1) O inventário de programas;  

2) A orientação estratégica do presidente da República, definindo os macro-objetivos e 

as diretrizes (com indicações de alguns problemas);  

3) As orientações estratégicas do ministério, para tornar precisos os problemas a serem 

atacados em cada área; e  

4) A previsão de recursos da União por ministério. 
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Sobre esse último parâmetro, Garcia (2000) retoma sua crítica a respeito do olhar sobre 

o passado, que poderia tolher uma distribuição de recursos mais adequada tomando por base os 

macroobjetivos futuros e importância dada aos programas de cada Ministério naquele momento 

rumo ao alcance dos objetivos futuros. 

A seguir, segue a classificação dos quatro tipos de programas definidos, bem como a 

sequência de atributos do mesmo, conforme os procedimentos para elaboração de programas. 

  

Tipos de Programa: 

1) Programa finalístico (bens e serviços a serem oferecidos diretamente à 

sociedade); 

2) Programa de serviço ao Estado (bens e serviços ofertados diretamente ao Estado 

por instituições criadas para esse fim); 

3) Programa de gestão de políticas públicas (formulação, coordenação, supervisão, 

avaliação e divulgação de políticas públicas); há previsão de apenas um desse programa por 

ministério; e  

4) Programa de apoio administrativo (ações de natureza tipicamente administrativa 

que, embora colaborem para a consecução dos programas finalísticos e outros, não têm suas 

despesas passíveis, no momento, de apropriação àqueles programas). Haverá um único 

programa desse tipo por unidade orçamentária.  

Atributos do Programa: 

1)  Denominação: comunica, de forma sintética, os objetivos do programa.  

2) Objetivo: expressa o resultado desejado sobre o público-alvo.  

3) Público-alvo: os específicos segmentos da sociedade aos quais se destina o 

programa.  

4) Justificativa: descrição sucinta do problema a solucionar e a contribuição para o 

alcance de macroobjetivos e objetivos setoriais.  

5) Unidade responsável: a unidade administrativa responsável pelo gerenciamento 

do programa. 

6) Horizonte temporal: o programa pode ser contínuo ou temporário. No último 

caso, indicam-se mês e ano de início e término previstos. 
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7)  Valor do programa: estimativa das despesas com a execução do programa: a) 

no período do PPA. b) valor total do programa: valor estimado até a sua conclusão.  

8) Multissetorial: programa com ações desenvolvidas por mais de um ministério.  

9) Indicador: associado aos objetivos do programa, deve permitir a mensuração de 

resultados. É apresentado como uma relação ou taxa entre variáveis associadas ao fenômeno 

sobre o qual se vai atuar. O indicador será definido mediante:  

• Descrição − denominação do indicador selecionado.  

• Unidade de medida – o padrão escolhido para a mensuração.  

• Índice – aferição do indicador em um dado momento.  

• Apuração – data da apuração mais recente.  

• Índice desejado ao final do PPA − resultado a atingir em 2003.  

• Índice desejado ao final do programa – quando se tratar de programa temporário.  

• Fonte – a instituição responsável pela apuração e divulgação periódica dos índices.  

• Base geográfica da apuração: o menor nível de agregação geográfica para a apuração 

do índice (municipal, estadual, regional, nacional).  

• Periodicidade – mensal, trimestral, semestral ou anual.  

• Fórmula de cálculo – fórmula matemática e outros esclarecimentos necessários. 

10) Quantidade de indicadores: cada programa deve ter, em princípio, um indicador, 

admitindo-se mais sempre que necessário para avaliar sua efetividade.  

11) Ação: conjunto de operações cujo produto contribui para os objetivos do 

programa.  

12) Título da ação: deve traduzir de maneira clara e concisa a ação cujo produto 

contribui para a consecução do objetivo do programa (por exemplo: distribuição de cestas 

básicas a populações carentes).  

13) Tipos de ação: projeto — conjunto de operações limitadas no tempo que 

concorrem para a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, das quais resulta um 

produto. São classificadas como projeto somente as ações financiadas com recursos do OGU; 

atividade — conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e que concorrem para a 

manutenção da ação governamental. A classificação como atividades só se aplica àquelas 

financiadas com recursos do OGU; outras ações — são as que contribuem para a consecução 

dos objetivos do programa mas não demandam recursos do OGU.  

14) Unidade responsável: é a entidade (unidade administrativa, empresa estatal ou 

parceiro) responsável pela execução de ação. Forma de implementação da ação: i) direta — 
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executada diretamente pelo responsável, sem transferência de recursos; ii) descentralizada — 

executada por parceiros com recursos repassados pela União; e iii) linha de crédito — realizada 

por meio do empréstimo de recursos aos beneficiários da ação.  

15) Produto: é o bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo. Cada 

ação deve ter um só produto. Unidade de medida: padrão selecionado para mensurar a produção 

do bem ou serviço (pessoa, km, unidade, etc.).  

16) Meta física: é a quantidade de produto que se deseja obter em determinado 

horizonte de tempo. O critério para a distribuição de metas por unidade da Federação é o da 

localização dos beneficiários. A meta é nacional quando atinge todo o país.  

17) Dados financeiros: são as estimativas de custos da ação desdobradas por fonte 

de recursos e distribuídas pelos anos de vigência do PPA. São as seguintes fontes: OGU 

(Fiscal/Seguridade, Tesouro, Financiamento Externo Contratado, Financiamento Externo a 

Contratar, Investimento das Estatais), Plano de Dispêndios das Estatais, Extra-OGU (Renúncia 

Fiscal, FGTS, FAT, Fundos Constitucionais), Agências Oficiais de Crédito (BNDES, CEF, BB, 

BNB, BASA, FINEP), Parcerias. Os recursos oriundos do OGU devem ser abertos em Despesas 

de Capital e Despesas Correntes.  

18) Metas de desempenho – Padronizadas e anualizadas Ao início da implementação 

dos programas deverá ser apresentado um cronograma físico-financeiro que discrimina suas 

etapas, os desembolsos previstos e os respectivos prazos. Deverão estar implantados, também, 

sistemas de informações gerenciais informatizados, para apoio ao gerenciamento. Ao final do 

mês de setembro (1999) os ministros terão designado os responsáveis para atuar como gerentes 

dos programas em suas respectivas pastas. Além disso, os ministérios irão preparar dois 

documentos complementares e analíticos:  

 Dados situacionais — descrição da situação atual do programa em todos os seus 

aspectos, de modo a relacionar os principais fatos ocorridos com as previsões efetuadas, bem 

como as providências adotadas;  

 Restrições — avaliação de possíveis restrições de natureza técnica, legal, 

institucional, financeira, orçamentária ou política ao desenvolvimento do programa, para 

ressaltar aquelas cuja solução esteja fora do alcance do gerente. 

Os programas de apoio administrativo terão atributos diferentes uma vez que existirão 

por unidade orçamentária e agregarão todas as suas respectivas despesas administrativas, 

conforme a seguir: 

1) Unidade orçamentária — a responsável pelo programa.  
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2) Valor total do programa — a soma dos dispêndios previstos para cada um dos 

títulos no período do PPA.  

3) Títulos das despesas — subconjuntos de despesas agrupadas segundo a natureza 

dos bens ou serviços adquiridos e a finalidade a que se destinam, como se segue:  

 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis;  

 Manutenção de Serviços de Transportes; 

 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais;  

  Administração de Recursos Humanos;  

  Ações de Informática. 

 

3.2. A Avaliação do PPA 2000-2003 

A introdução da sistemática para avaliação do Plano Plurianual 2000 – 2003 se deveu a 

uma série de fatores contextuais nos quais o planejamento no Brasil estava inserido na época, 

que já foram expostos no capítulo anterior deste trabalho de forma mais detalhada. Cabe nesta 

seção relembrar que, em linhas gerais, havia sido tomada a decisão de transformar o plano num 

instrumento de gestão, orientado para a administração pública para resultados. Ele foi 

concebido para promover o desenvolvimento, mas sem se distanciar da ideia de racionalização 

e melhoria da qualidade dos gastos num período de crise fiscal (Garces e Silveira, 2002). 

Calmon e Gusso (2003) acrescentam a necessidade que o governo tinha na época de criar 

ferramentas de monitoramento e avaliação capazes de controlar duas ações, gerando 

informações que o legitimassem por meio de uma comunicação de seus êxitos à sociedade, 

tendo em vista o início da estabilização e consequente interesse em promover o 

desenvolvimento, principalmente através de políticas sociais e de infraestrutura.  

Tais inovações gerenciais advieram de uma experiência-piloto através do Programa 

Brasil em Ação, realizado entre 1996 e 1999, no primeiro governo de Fernando Henrique 

Cardoso como presidente. Nesse programa foram selecionados 42 projetos estratégicos de 

diferentes áreas, para que fossem submetidos a uma metodologia de monitoramento e avaliação 

a parte do Plano Plurianual. Sendo assim, alguns conceitos que posteriormente seriam utilizados 

pela sistemática de avaliação do PPA 2000 – 2003 devido ao seu êxito, já tinham sido testados 

e utilizados pela primeira vez, como: os gerentes de empreendimento (ou o que viriam a ser os 

gerentes de programas), o sistema de informações gerenciais, o controle de fluxo financeiro e 

a gestão de restrições (Garces e Silveira, 2002). 
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O estímulo para o desenvolvimento de uma sistemática de avaliação surge também 

através de diversos instrumentos legais, que a preveem e dão o suporte necessário, tais como: 

 Art. 74 da CF, I – Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 

plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. 

 Decreto nº 2.829/98,19 – Determina que avaliações anuais do PPA devem ser 

realizadas a fim de contemplar três dimensões principais: i) os objetivos estratégicos do 

governo; ii) o resultado do desempenho dos programas, principalmente no que se refere aos 

resultados físicos e financeiros; e iii) o grau de satisfação da sociedade em relação a bens e 

serviços ofertados pelo poder público, a serem medidos, quando possível, no âmbito das 

unidades responsáveis pela execução dos programas. 

 Lei nº 9.989/2000, que aprovou o PPA para o período de 2000 a 2003 – Fixou o 

prazo de 15 de abril de cada ano para envio, pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, do 

relatório de avaliação anual. Estabeleceu, ainda, que o relatório deveria conter, minimamente: 

i) avaliação do desempenho das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do 

Plano; ii) demonstrativo da execução física e financeira, regionalizada, de programas e ações; 

iii) demonstrativo do desempenho dos indicadores de cada programa; e iv) avaliação, por 

programa, do alcance das metas físicas e financeiras e da evolução dos indicadores. 

 Lei nº 101/ 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, Art. 4 – No inciso I, letra e, 

estabeleceu que a LDO disporia sobre normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos 

resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos.  

 

 

3.2.1. O Processo de Definição da Sistemática de Avaliação 

A definição da sistemática de avaliação do plano só foi iniciada com os esforços 

devidamente empregados após a implementação da metodologia de elaboração do PPA, e o 

encaminhamento do projeto de Lei ao Congresso Nacional para votação. Isso ocorreu tendo em 

vista que a Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) não dispunha de mão 

de obra adequada para desenvolver as duas tarefas de forma concomitante. Nesse sentido, os 

técnicos da SPI buscaram estabelecer parcerias com entidades que detinham experiência na área 

de avaliação, como o Nepp/Unicamp, a Diretoria de Estudos Sociais (Disoc do IPEA) e outras 

equipes deste Instituto. Essa parceria deu origem a um documento técnico que propôs um plano 

de trabalho conjunto, no qual deveria ser realizado o levantamento analítico das experiências 
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de avaliação dos ministérios, realização de metaavaliação e um conjunto de atividades técnicas 

de apoio à SPI para a elaboração de relatório de avaliação do primeiro ano do plano. Em função 

da existência de dúvidas a respeito desse plano de trabalho sugerido, o IPEA e a SPI iniciaram 

uma série de discussões técnicas em julho de 2000 para a definição da sistemática de avaliação 

mais adequada, aos anseios de se produzir feedbacks gerenciais; e factível, sob o ponto de vista 

da implementação através dos ministérios. Dessas discussões, definiu-se uma nova proposta, 

que seria a elaboração de um Relatório Anual de Avaliação, tomando por base as definições da 

própria Lei do PPA, nº 9.989 de 21 de julho de 2000 (Calmon e Gusso, 2003): 

a) A análise da evolução do cenário macroeconômico em que se desenvolvia o Plano 

Plurianual; 

 b) Uma descrição analítica da evolução de “setores” selecionados, sobre cujo 

desenvolvimento se pretendia interferir por meio dos programas do PPA (o que virtualmente 

indicaria se esses programas estavam sendo conduzidos na direção correta);  

c) O registro do desempenho físico e financeiro dos programas ao longo do exercício 

(ou pelo menos o andamento dos gastos, que se podia extrair do Sistema Integrado de 

Administração Financeira do governo federal – Siafi); e  

d) Um appraisal de programas selecionados, para os quais houvesse informação 

avaliativa suficiente e, também, sobre cujo andamento o pessoal técnico da SPI e do Ipea 

dispusesse de apropriado conhecimento técnico.   

Tal proposta evolui para o desenvolvimento de outras premissas sobre as quais a 

sistemática de avaliação deveria estar alicerçada, tendo em vista o interesse de estabilidade na 

implantação através de uma participação já efetiva dos gerentes de programa. São elas, 

conforme Calmon e Gusso (2003: 13): 

a) Utilizar ao máximo o Sistema de Informações Gerenciais do PPA (Sigplan) – cujo 

desenvolvimento daria uma sólida base técnica para o monitoramento;  

b) Promover uma participação ativa dos gerentes e de suas equipes no processo de 

avaliação;  

c) Estimular as equipes de gerência a analisar melhor as estruturas e o desempenho do 

programa; e, ainda,  
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d) Identificar melhor a natureza e as possibilidades de superação das restrições surgidas 

no processo de implementação. 

Tendo em vista a escassez de tempo, e o reconhecimento pela SPI da dificuldade de 

implementação da sistemática proposta de maneira uniforme, em função do grande número de 

programas, optou-se por adotar como base do modelo, a aplicação da avaliação dos programas 

por seus gerentes através de um “questionário em que predominariam respostas escalonadas – 

em valores ordinais – obtidas de itens de múltipla escolha, a que se adicionariam algumas 

questões de resposta aberta e discursiva. Esse instrumento seria preenchido pelos gerentes e 

enviado à SPI, online, utilizando-se a estrutura do Sigplan implantada em ambiente de Internet” 

(Calmon e Gusso, 2003: 13). 

As informações dos questionários, a princípio seriam consolidadas apenas pela SPI, no 

entanto, chegou-se à conclusão da necessidade de uma instância intermediária de avaliação no 

âmbito dos ministérios para a verificação dos objetivos alcançados, tomando por base as 

orientações estratégicas de cada área. Foi então desenvolvido um segundo questionário, a ser 

preenchido pela Secretaria Executiva de cada ministério, por meio de suas Subsecretarias de 

Planejamento, Orçamento e Administração, no qual seria feito um balanço dos resultados dos 

programas em relação aos objetivos esperados, a identificação de necessidade de revisão dos 

programas, bem como de restrições que representassem um empecilho ao alcance dos 

resultados esperados. 

A partir disso, estava esboçada a nova sistemática e as premissas sobre as quais ela seria 

executada. Existia uma clareza sobre diferentes níveis de informações necessárias e 

responsabilização. 

 

3.2.2. A Sistemática de Avaliação 

Esta seção se dedicará a demonstrar as dimensões criadas para a realização da avaliação 

do PPA 2000-2003, bem como suas características, atores responsáveis e produtos finais, 

conforme a descrição de Calmon e Gusso (2003). 

Para elucidar as três dimensões, o quadro a seguir (Calmon e Gusso 2003: 17) se mostra 

muito útil. Na sequência, cada dimensão será explicada de maneira mais detalhada: 
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Quadro 1 – Sistemática de Avaliação 

 

Fonte: Calmon e Gusso (2003: 17) 

 

a) Avaliação do Programa 

Essa dimensão é responsabilidade do gerente do programa, que através de suas 

percepções durante a execução e gestão do mesmo, preenche um formulário online 

disponibilizado pelo Sigplan, que é padronizado para todos os tipos de programas. Tal 

formulário está dividido em três blocos, a saber: 

- Resultados: o gerente registra os resultados obtidos através do programa, ainda 

que sejam indiretos, indicando se estão alinhados às expectativas, acima ou abaixo das 

mesmas. 

- Concepção: o gerente analisa a necessidade de aperfeiçoamento da concepção 

do programa, tal como a revisão de seus atributos; a necessidade de adequação das metas 

físicas, conforme a disponibilidade orçamentária; a definição do produto de cada ação; 

e a adequação da estratégia de implementação, caso observada como necessária. 
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- Implementação: o gerente analisa os elementos relacionados à execução do 

programa sob os aspectos de suficiência de recursos financeiros liberados; adequação 

de recursos materiais, humanos e infraestrutura; restrições que representem empecilho 

para a execução das ações do programa; problemas com contratos e convênios 

associados; desempenho de ações executadas de forma descentralizada por outros 

ministérios ou parceiros – transversalidade; formas de consulta ao público-alvo; 

qualidade e tempestividade das informações geradas ao longo da execução dos 

programas; e a adequação da estrutura organizacional à gestão por programas. 

As informações obtidas através dos questionários preenchidos pelos gerentes seriam 

analisadas pela SPI, e demais órgãos vinculados ao Ministério de Planejamento, como a 

Secretaria de Gestão (SEGES), a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) e o Departamento de 

Coordenação e Controle das Empresas Estatais (DEEST), que fazem observações aos 

programas pertinentes com suas atribuições. O relatório final serve como subsídio para as 

demais dimensões setorial e do plano. 

Garces e Silveira (2002: 59) consideram que “O gerente de programa é o fator crítico 

de sucesso do modelo de planejamento, orçamento e gestão por programas (...). Não havia na 

administração, até a criação do gerente de programa, um responsável pelo controle do ciclo 

produtivo do Estado, resultante dos recursos alocados no orçamento e efetivamente aplicados”. 

Para os autores, a introdução do princípio da responsabilização é um caminho para a 

internalização das tarefas, dos conceitos e assimilação dos novos valores gerenciais pelas 

equipes, direção dos Ministérios e demais organizações envolvidas.  

 

b) Avaliação Setorial 

Nessa dimensão os responsáveis são os órgãos setoriais, ou seja, Ministérios ou suas 

Secretarias de Planejamento Orçamento e Avaliação. Também através de questionários, eles 

analisam se o conjunto de programas gerido por aquele Ministério está de acordo com os 

objetivos setoriais ligados a ele, através de justificativas e comentários. Nesse sentido também 

analisam em relação aos resultados obtidos por esses conjuntos de programas, bem como sua 

concepção e estratégia de implementação para atingir aos fins específicos, assim como o 

gerente, mas sempre num nível de agregação maior e confronto com os objetivos setoriais e não 

apenas de cada programa individualmente.  
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Calmon e Gusso (2003) destacam nesta dimensão um quadro para preenchimento dos 

responsáveis setoriais ao nível dos Ministérios, denominado matriz de impacto. Este quadro 

visa medir os efeitos dos resultados dos programas sobre cada objetivo setorial. Consiste na 

atribuição de notas entre 0 e 3 (3-alto, 2-médio, 1-baixo, 0-nenhum) para cada resultado em 

linha, tendo em vista sua contribuição para o alcance do objetivo que estiver na coluna. 

 

Quadro 2 – Matriz de Impacto 

 

Fonte: Calmon e Gusso (2003: 20), Retirado de MP, Manual de Avaliação PPA 2000-

2003. 

 

Para a avaliação setorial, caberá aos Ministérios fazerem reflexões a respeito da 

suficiência dos programas de acordo com os problemas a serem mitigados, ou objetivos a serem 

alcançados, relacionados a alguma oportunidade. Eles devem pontuar se existe a necessidade 

de adequação dos mesmos ou criação de novos. Também deverão apontar se o modelo de 

planejamento e gestão está sendo absorvido, ou se existem restrições à sua prática em seu 

âmbito setorial, e se o sistema de monitoramento está sendo tempestivo, com grau de confiança 

das informações geradas. Por último, dará atenção à coordenação dos programas 

multissetoriais, executados por mais de um Ministério, ou por diferentes unidades 

administrativas em um mesmo. Todas as informações geradas pela avaliação setorial serão 

lançadas no Sigplan e servirão de subsídio para a avaliação do plano. 
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c) Avaliação do Plano 

Nesta última dimensão da avaliação, caberá ao Ministério de Planejamento, com o apoio 

técnico do IPEA, comparar a evolução de variáveis macroeconômicas, conforme a execução do 

Plano. Outra análise relevante é também a evolução das situações – problema que ensejaram a 

criação dos macro-objetivos definidos pelo governo. Tal análise consiste em contextualizar os 

macro-objetivos através de indicadores referenciais para aquele problema a ser mitigado, ou 

demanda social a ser atendida. Cada macro-objetivos está ligado a um ou mais programas, com 

seu respectivo conjunto de ações, o que levará à verificação nesta dimensão, da convergência 

ou suficiência dos programas existentes em relação ao macro-objetivos a ser alcançado. Essa 

avaliação se valerá das informações oriundas das dimensões anteriores, além de certa 

subjetividade para a análise (Calmon e Gusso, 2003). 

Como produto final das etapas descritas de avaliação, foi gerado o Relatório Anual de 

Avaliação, composto por dois volumes. 

 “Do primeiro, constam os textos finais resultantes das análises qualitativas referentes ao cenário 

macroeconômico, da gestão do Plano, dos macro-objetivos e dos programas (lista das principais realizações 

e comentários). Do segundo volume constam três anexos: o primeiro com as informações detalhadas sobre 

a realização física e financeira por programa e respectivas ações, de forma regionalizada; o segundo com a 

evolução dos indicadores, por ação, contendo o índice apurado ao fim do exercício e a perspectiva de 

alcance ao fim da implementação do Plano; e o terceiro anexo com os custos previstos e realizados de 

programas e ações” (Calmon e Gusso, 2003:23). 

 

3.2.3. Ferramenta Gerencial – o SIGPLAN 

Para a viabilização de todas essas etapas descritas, foi desenvolvido pela SPI o Sistema 

de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPLAN). Esse sistema era capaz de integrar 

os dados orçamentários provenientes do Sistema Integrado de Dados Orçamentários (SIDOR), 

os dados financeiros do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), além das 

informações alimentadas online e “em tempo real”, caso se escolhesse, sobre a execução dos 

programas pelos gerentes, e o monitoramento e gestão pelos órgãos setoriais e Ministérios.  

Dentre as características mais importantes do sistema, Calmon e Gusso (2003) 

destacam: o enfoque prospectivo, que possibilita ao gerente a antecipação para lidar com 

restrições e possíveis gargalos; a transparência das ações do governo, uma vez que foi 

desenvolvido um módulo no sistema especialmente para a consulta dos cidadãos a respeito do 

andamento do plano; e um avanço no processo de gerenciamento do Plano, principalmente 

sobre o desempenho físico.  
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As informações gerenciais disponíveis no sistema para cada um dos programas são 

(Calmon e Gusso, 2003:24-25): 

a) Informações gerais: nome e contato do gerente do programa e do monitor da SPI, 

evolução anual dos indicadores do programa, execução física e financeira das ações, dotações 

e limites orçamentários impostos pelo governo;  

b) Dados gerais: órgão responsável, tipo de programa, objetivo, justificativa, público-

alvo, valor financeiro fixado no PPA e estratégia de implementação do programa;  

c) Informações de situação: estágio de implementação, principais resultados e restrições;  

d) Financiamento: recursos previstos e empenhos liquidados, por fonte de 

financiamento;  

e) Agenda de eventos: principais eventos agendados no mês;  

f) Relatórios: diversos relatórios e planilhas sobre o programa, incluindo dados gerais; 

financiamento; análise da execução; dados físicos e financeiros; e informações sobre a situação 

dos programas e ações; 

g) Indicadores: índice mais recente, periodicidade, data de aferição, unidade de medida, 

fonte, índice previsto no início e esperado ao fim do PPA; e  

h) Ações: informação da situação física e financeira das ações e subações. 

Além dos dados do programa, foram disponibilizadas no SIGPLAN também as 

avaliações feitas em cada uma das dimensões descritas anteriormente. Ou seja, o sistema 

representou uma ferramenta fundamental de viabilização do processo de avaliação, bem como 

de transparência.  

No entanto, segundo Calmon e Gusso (2003), as informações geradas através das 

avaliações seriam inócuas caso não fossem destinadas a alguma reflexão ou ação com base nas 

mesmas. Nesse sentido, a estrutura legal estabelece as etapas do denominado ciclo de gestão, 

que contempla: elaboração e revisão anual do Plano Plurianual; elaboração do projeto de Lei 

da LDO; elaboração do projeto de Lei do Orçamento Geral da União; execução física, 

orçamentária e financeira; e controle e avaliação. Sendo assim, o produto da avaliação serve 

como referência a balizar decisões importantes da gestão pública sobre a alocação dos recursos, 

seja no processo de elaboração anual da LDO e do Orçamento, seja na Revisão anual qualitativa 

do PPA ou elaboração de um novo. 
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3.3. Fragilidades e Acertos 

É possível observar que muitos desafios se colocam diante de um projeto audacioso de 

inovação metodológica, e principalmente, de mudança de paradigmas da administração pública. 

Considerado um dos marcos de transição ao longo da trajetória do planejamento no Brasil, o 

PPA Federal 2000-2003 se valeu de experiências anteriores para o aprendizado, além de 

também se lançar ao novo, principalmente em relação à introdução de rotinas de monitoramento 

e avaliação, com vistas a gerar feedbacks gerenciais aos gestores públicos. Os autores utilizados 

para o referencial teórico desse capítulo destacaram alguns pontos de fragilidade ao longo de 

todo processo de elaboração e implementação da nova sistemática, tais como: pouco tempo 

dedicado à capacitação e absorção dos conceitos e técnicas por parte da equipe dedicada ao 

trabalho, tanto na fase de elaboração, quanto para a etapa de monitoramento e avaliação, que 

também introduzia uma nova sistemática e rotinas complexas; o risco da padronização dos 

instrumentos de avaliação captarem informações imprecisas, combinado ao alto grau de 

subjetividade existente nas respostas abertas aos gerentes dos programas (campos de 

comentários), bem como na compilação das três dimensões avaliativas por parte do Ministério 

de Planejamento.  

Porém, também é reconhecido o avanço instrumental, técnico e cultural, que representou 

um grande passo para o planejamento no âmbito federal, e também na ramificação da iniciativa 

para os demais entes. Garces e Silveira (2002) expressaram a relevância do novo modelo de 

planejamento passar a incorporar o gerenciamento, para além de sua antiga função restrita à 

elaboração de planos; e ainda, a exitosa introdução do “monitoramento em rede” (Garces e 

Silveira, 2002:60), como pressuposto para o funcionamento da nova sistemática de avaliação, 

e no qual a articulação e envolvimento de diferentes níveis de responsabilidade era o alicerce 

do novo desenho.  

Em suma, todas essas transformações podem ser consideradas significativas e com 

efeito multiplicador de consequências futuras. Tratava-se de um novo olhar sobre o 

planejamento, que tinha a missão de equilibrar o fato de que contextualmente o papel do Estado 

seguia em transformação, a necessidade de se pensar em horizontes de longo prazo visando a 

sustentabilidade fiscal, e também garantir maior transparência à sociedade. 
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4.  O CASO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Este capítulo se propõe a fazer um paralelo com base nos conceitos já tratados para o 

Governo Federal, em relação ao caso do Estado do Rio de Janeiro e a evolução da sua área de 

planejamento, bem como das características de seu principal instrumento, o Plano Plurianual. 

Para isso, será feita uma breve exposição dos precedentes, no tocante aos planos elaborados 

desde o ano 2000, mesmo ano da análise feita no capítulo anterior para a introdução da nova 

metodologia de elaboração e sistemática de avaliação no âmbito federal.  

Em seguida, o foco será nas mudanças introduzidas desde o Plano Plurianual Estadual 

2012 – 2015, que continuam até os dias de hoje. Inclusive, cabe destacar que esta pesquisa está 

centrada no PPA passado, e não no vigente, porque foi na introdução de sua metodologia que o 

estado avançou em termos gerenciais, tornando aquele instrumento um marco de aproximação 

com os conceitos já desenvolvidos da esfera federal. Essa escolha não torna o trabalho obsoleto 

do ponto de vista da análise temporal, uma vez que os métodos e ferramentas continuam os 

mesmos. A escolha por utilizar o PPA anterior também se coaduna com a intenção de se fazer 

uma breve análise amostral em relação à execução do Plano concluído.  

Nesse sentido, a expectativa é poder fazer uma reflexão sobre o atual método, suas 

conquistas relevantes, gargalos e pontos para potencial aprimoramento, com base no 

aprendizado da experiência federal anterior exposta pelo referencial teórico citado ao longo do 

trabalho. 

  

4.1. Precedentes 

Esta seção se destina a fazer uma contextualização em relação ao movimento de 

reformas administrativas e de modernização da gestão em todo país, a partir de meados da 

década de 1990, bem como uma breve retrospectiva dos Planos Plurianuais anteriores ao 

principal objeto de análise desta pesquisa, que é o 2012-2015. 

 

4.1.1. Contexto das Reformas Administrativas Estaduais 

Para clarear o entendimento em relação aos avanços do planejamento no estado do Rio 

de Janeiro, cabe uma contextualização sobre esse movimento em todos os estados brasileiros, 
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sob o olhar de Abrucio e Gaetani (2007). Eles colocam que o ciclo de reformas na política de 

gestão que se iniciou em 1995 no governo de Fernando Henrique Cardoso desencadeou o 

mesmo nas administrações públicas estaduais. 

“É como se a irrupção das ideias disseminadas a partir do debate em torno do Plano Diretor da 

Reforma do Estado se constituísse como um passo impulsionador, mas com impactos temporais e de 

intensidade heterogêneos” (Abrucio e Gaetani, 2007: 1)  

A heterogeneidade foi comprovada, principalmente, em função de um diagnóstico do 

Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão Estadual (PNAGE) realizado entre 

2003 e 2004; e a mesma se relaciona também à capacidade dos estados realizarem reformas. 

Nesse sentido, dadas as disparidades socioeconômicas entre os estados, esse avanço precisou 

ser desencadeado, na maioria dos casos em que ocorreu, através de uma força indutora 

caracterizada pela articulação federativa entre os próprios estados, ou entre a União e os estados. 

No entanto, o que Abrucio e Gaetani (2007:2) constatam é que “os processos de aprendizados 

e de transferência de políticas para e entre os governos estaduais que se processaram (...) não 

tiveram uma única fonte inspiradora, vinda de um centro irradiador hegemônico”. 

Abrucio e Gaetani (2007:5) reconhecem como vetores impulsionadores para as reformas 

administrativas que se desencadearam em diversos estados da federação a partir de meados da 

década de 1990 os seguintes itens: 

a) A crise financeira dos governos estaduais e a construção de uma coalizão 

e de instituições pró-ajuste fiscal;  

b)  A propagação das ideias da Nova Gestão Pública após 1995, com o 

reforço recente de técnicos com passagem pelo Governo Federal, os quais, sobretudo 

desde 2003, migraram para governos estaduais; 

c) Disseminação de boas práticas e inovações administrativas pelo País;  

d) Fortalecimento de fóruns federativos interestaduais, como o Conselho de 

Secretários Estaduais de Administração (Consad);  

e) O processo de construção de rede entre a União e os estados em prol do 

PNAGE, em termos de diagnóstico, montagem e negociação do programa. 

 

 

 

 

4.1.2. Planos Plurianuais Anteriores 

Visando um melhor entendimento a respeito dos reais avanços do PPA 2012-2015 para 

a administração pública estadual do Rio de Janeiro, é fundamental estabelecer parâmetros 

comparativos de alguma espécie. Por isso nesta seção o intuito é expor brevemente alguns 
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elementos estruturantes da metodologia aplicada de construção e monitoramento/ avaliação dos 

três Planos anteriores. Todos os Planos em questão já são fruto das orientações estabelecidas 

pelo Decreto nº 2.829/ 1998 e pela Portaria nº 42/ 1999 do Governo Federal, o que ressalta a 

utilização da unidade base de programa como conjunto articulado de ações, bem como alguns 

atributos específicos e a relação dos planos com a estrutura orçamentária. Tendo em vista esses 

esclarecimentos, os parâmetros listados no quadro a seguir, não se relacionam com esses pontos, 

mas sim com outros aspectos, principalmente sobre as etapas de monitoramento e avaliação do 

ciclo de planejamento – tema em que se deseja avançar na reflexão. Eles também não são 

exaustivos, ao passo que podem ser modificados, conforme interesse da pesquisa. 

Foram selecionados os seguintes parâmetros para a breve análise dos Planos Plurianuais 

anteriores: a existência de um diagnóstico anterior à elaboração da programação; existência de 

manual para aplicação da metodologia de elaboração; definição de elementos estratégicos, 

como diretrizes sobre as quais os programas devessem ser elaborados; a preocupação com a 

previsão de uma etapa de monitoramento; a preocupação com uma etapa de avaliação; o 

desenvolvimento de um manual com metodologia de monitoramento; a participação do 

processo e a percepção de rede; o desenvolvimento de um manual com metodologia de 

avaliação; e um produto analítico sobre a execução do Plano. Todos esses resultados para cada 

parâmetro foram obtidos através de uma pesquisa bibliográfica dos planos divulgados no 

próprio site da Secretaria de Fazenda e Planejamento, e da base legal respectiva. 

O resultado observado no Quadro 3 desta seção demonstra que pequenas inovações 

foram realizadas a cada novo PPA elaborado, o que chama a atenção para um empenho no 

sentido de aperfeiçoamento constante do principal instrumento de planejamento. Claramente o 

PPA 2000-2003 é o que ainda misturou elementos da concepção anterior à nova metodologia 

introduzida pelo governo federal a partir de 2000, como o conceito dos Eixos de 

Desenvolvimento. Porém, de forma geral se vê um esforço em partir de diagnósticos para a 

definição de diretrizes estratégicas capazes de dar um rumo ou alicerçar a construção mais 

sólida dos Programas. O que se percebe é que o teor, qualidade, enfoque e aprofundamento 

desses diagnósticos variam entre os Planos. O PPA 2000-2003 trata de diagnóstico regional 

com pontos fortes e fracos; o 2004-2007 não define bem seu teor dando mais ênfase ao aspecto 

econômico; o 2008-2011 se utiliza de uma consultoria para elaborar um diagnóstico mais 

técnico e socioeconômico com a introdução de indicadores; e por último o 2012-2015 busca 

desenvolver um retrato de cada setor se utilizando de uma maior descentralização e participação 
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das demais Secretarias de Estado para a confecção dos mesmos, com indicadores de livre 

escolha. 

Sobre a orientação estratégica, todos apresentaram esforços em estabelecer macro-

objetivos, ou diretrizes estratégicas que orientassem a construção dos programas, tal como 

determinava o Decreto nº 2.829/1998. O que os diferencia é basicamente a forma como é feita 

a associação entre eles. Merece destaque a existência de uma lista de projetos chamados 

estruturantes pelo PPA 2003-2003 e estratégicos no PPA 2008-2011. Como já discutido no 

Capítulo 1 deste trabalho, nem sempre estabelecer um destaque para projetos prioritários é um 

bom sinal de gestão, segundo Rezende (2011) e Oliveira (2013), tal como aconteceu no Brasil 

em Ação em 1997 e no PAC, isso pode significar a incapacidade do governo em atuar em todos 

os programas e áreas definidas no PPA, e sendo assim enfraquecer este instrumento, bem como 

o planejamento. No caso dos projetos estratégicos do PPA 2008-2011, definidos pela 

consultoria, eles tinham também um sistema próprio de acompanhamento, à parte do PPA. 

Em relação aos manuais de forma geral, observa-se uma carência da disponibilidade dos 

mesmos, de certo algumas orientações sobre a elaboração foram normatizadas pela Secretaria 

de Planejamento e Gestão em cada período, tendo em vista que em todos os PPA participaram 

membros das Secretarias de Estado e demais Poderes. Porém, o fortalecimento do conceito da 

Rede de Planejamento, com atribuição de responsabilidades mais claras só foi observado a 

partir do PPA 2012-2015, com a publicação do Decreto nº 42.808 de 19 de janeiro de 2011, que 

instituiu a Comissão Central e as Setoriais. Nesse sentido, cresceu a necessidade de capacitação 

dos servidores agora designados para esta tarefa, e a produção de manuais que facilitassem esse 

processo de internalização das inovações.  

É notório que o principal gargalo se encontra nas etapas de monitoramento e avaliação 

em todos os planos, e consequentemente na frágil capacidade de eles gerarem algum produto 

analítico de fato. O problema pode ser percebido inicialmente em função de confusões 

conceituais, tendo em vista que, por exemplo, a legislação do PPA 2004-2007 sequer menciona 

as palavras acompanhamento ou monitoramento e já cita o conceito de avaliação, como se o 

mesmo fosse possível sem uma sistemática que envolvesse o monitoramento inicialmente. Por 

outro lado, o PPA 2000-2003 não leva em consideração a necessidade de avaliação, apenas de 

acompanhamento. O entendimento do monitoramento e da avaliação como itens 

complementares no ciclo de gestão se inicia a partir da Legislação de instituiu o PPA 2008-

2011. Porém, embora ela atribuísse maior clareza sobre os conceitos, a necessidade de 
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acompanhamento físico e financeiro, a construção de indicadores e de sistematização para o 

recolhimento dessas informações, pouco se avançou, mantendo-se apenas o Relatório de 

Execução de Ações Realizadas que já era confeccionado desde 2005. A principal diferença é 

que a partir de 2008 esse relatório passou a comparar a meta do produto realizada e a prevista, 

bem como a despesa liquidada e a dotação orçamentária inicial, fornecendo percentuais de 

execução física e financeira.  

Para o acompanhamento da execução do PPA 2012-2015 foi desenvolvida uma nova 

ferramenta, o Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão (SIPLAG), cujo 

funcionamento foi iniciado em 2012. Ao substituir o antigo Sistema Integrado de Gestão 

Orçamentária (SIGO), ele inovava em relação à possibilidade de acesso online pelos membros 

da rede, facilitando os lançamentos das metas dos produtos realizados ao longo da execução no 

intuito de aperfeiçoar a gestão de cada órgão. Somando-se a isso, ele também se propôs a 

contemplar um módulo específico para o monitoramento e avaliação de Programas Prioritários, 

chamado de “sala de situação”, e tal priorização de programas também seria feita por meio de 

metodologia lançada pelo próprio Manual de Monitoramento e Avaliação. Ressalta-se mais 

uma vez a seleção de programas, e não a preocupação em se desenvolver uma sistemática que 

contemplasse o Plano como um todo. 

A Sala de Situação propriamente dita é uma ferramenta do sistema com a finalidade de monitorar 

situações de risco em que "o tempo" é a variável fundamental. Ela funciona como um centro de gestão de 

situações críticas e subsidia a tomada de decisão pela autoridade competente para tal (Manual de 

Monitoramento e Avaliação 2012-2015, 2012:17). 

 

No entanto, o que se registra é que tal módulo nunca foi colocado em funcionamento, 

aliando problemas técnicos com intenções da gestão. Diferente dos três Planos anteriores 

analisados, o PPA 2012 – 2015 demonstrou um esforço em inovar metodologicamente sobre a 

programação do Plano, estruturalmente sobre a responsabilização, além de avançar na reflexão 

sobre a inserção do monitoramento e da avaliação no ciclo de gestão com fins a subsidiar uma 

administração pública voltada para resultados. Embora frustrada sob alguns aspectos, é 

fundamental reconhecer o empenho dos técnicos envolvidos neste processo, bem como a 

tentativa em relação à nova ferramenta. Outras observações a respeito do modelo atual serão 

feitas mais à frente nesta pesquisa. O quadro a seguir, demonstra de maneira mais clara e 

detalhada as análises feitas nessa seção.  
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Quadro 3 – Análise de Características do PPA x Parâmetros 

Parâmetros 

Planos Plurianuais do Estado do Rio de Janeiro - Características 

2000-2003 2004-2007 2008-2011 2012-2015 

Diagnóstico 
Anterior 
(Fase de 
Elaboração 
do Plano) 

O PPA 2000-2003 apresenta 
antes de sua programação 
(ações, produtos, metas e 

atributos), alguns capítulos 
que remetem a um 

diagnóstico. Um capítulo 
fala em cenário 

macroeconômico em 
termos nacionais, e no 

outro, denominado 
"Desenvolvimento 

Estratégico Regional", é 
feita uma espécie de 

tentativa de diagnóstico por 
região do estado, elencando 

pontos fortes e fracos. 

Num capítulo 
introdutório da 

programação do PPA 
2004-2007 foi feita uma 
tentativa de diagnóstico 

por temas/ áreas/ 
problemas/ projetos 

(não existe 
padronização sobre o 

que de fato eram essas 
subdivisões), e 

respectiva lista de 
estratégias a serem 

aplicadas. No entanto a 
tentativa se mostra 

confusa, não uniforme e 
não apresenta 

indicadores que 
fundamentem as 

questões levantadas e 
nem mesmo as 

estratégias sugeridas. 

Antecedendo a 
programação do PPA 

2008-2011, foi 
introduzido um 

capítulo de Diretrizes 
estratégicas, dividido 
em um diagnóstico 

do estado, uma 
análise prospectiva, 
visão de longo prazo 

e diretrizes 
estratégicas. A 

elaboração deste 
item coube à 
consultoria 

MACROPLAN, que 
também auxiliou na 

composição da 
carteira de projetos 

estratégicos. 

 
Previsto já no manual 
de elaboração, a Lei 
do PPA trouxe um 
capítulo sobre o 

cenário 
macroeconômico do 

estado do Rio de 
Janeiro, com retrato 

de alguns indicadores 
econômicos e de 
desenvolvimento. 
Outro ponto é que 

toda a programação 
de cada Secretaria foi 

precedida por um 
diagnóstico do setor e 

indicadores. 
Diferencia-se do PPA 

2000-2003 que foi 
feito por região. 

Manual de 
Elaboração 

Não foi encontrado no 
acervo. 

Não foi encontrado 
no acervo. 

Não foi encontrado 
no acervo. 

Foi desenvolvido 
pela Subsecretaria 

de Planejamento no 
âmbito da 

Secretaria de Estado 
de Planejamento, 

tomando por base a 
metodologia 
aplicada pelo 

Governo Federal 
para o PPA 2000-

2003. 
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Parâmetros 

Planos Plurianuais do Estado do Rio de Janeiro - Características 

2000-2003 2004-2007 2008-2011 2012-2015 

Definição de 
Elementos 
Estratégicos 
Anteriores à 
Programação 

O formato de 
elaboração do PPA 200-
2003 é o mais diferente 
em relação ao modelo 
atual. Isso porque ele 

traz consigo influências 
do modelo do PPA 

Federal 1996 - 1999 ao 
definir Eixos de 

Desenvolvimento e 
Projetos Estruturantes 

(considerados 
estratégicos, mas 

aparentemente sem 
padronização de 

monitoramento); mas 
também agrega o 

conceito de diretrizes 
do governo por área e, 
dentro da construção 
de programas, ações e 

produtos, realiza a 
quantificação de metas. 

A Lei nº 4.258 de 29 
de dezembro de 
2003, que dispôs 

sobre o PPA 2004-
2007, definiu em seu 

Art. 2º que os 
programas deveriam 
estar alinhados aos 

macro-objetivos e às 
diretrizes 

estratégicas 
estabelecidas em 
Anexo do PPA. Tal 

anexo fazia a 
listagem destes 

itens, porém não os 
associava a um setor 

ou Secretaria 
específica. Era 

estabelecida num 
dos anexos do Plano, 

a correlação entre 
cada macro-

objetivos e os 
respectivos 
programas 

associados para 
alcançá-lo. 

A Lei nº 5.181  de 02 de 
janeiro de 2008, que 
instituiu o PPA 2008 - 
2011, determinou em 
seu Art. 1º, § 1º, inciso 

I que: constará um 
Anexo estabelecendo 

as diretrizes 
estratégicas 

compatíveis com as 
prioridades da 

Administração Pública 
Estadual e com o Plano 
Estratégico 2007/2010, 
apresentando de forma 

resumida o cenário 
macroeconômico, a 

previsão das receitas 
públicas para o período 
2008/2011 e definindo 

os projetos 
estratégicos do 

Governo, que tinham 
um acompanhamento 
separado e resultados 

esperados nem sempre 
quantificados. 

Toda a programação 
de cada Secretaria é 

precedida pelo macro-
objetivos da mesma, 

com uma lista de 
objetivos setoriais da 

área/ por Secretaria. A 
definição desses 

elementos estratégicos 
está no Art. 2º do 

Decreto nº 42.808 de 
19 de janeiro de 2011, 

que dispões sobre a 
elaboração e a revisão 

do PPA 2012-2015. 
Posteriormente esses 

macro-objetivos e 
objetivos setoriais 

deveriam se associar 
aos programas. 

Diferente do PPA 2004-
2007, surge também a 

figura intermediária 
dos objetivos setoriais. 

Previsão de 
Monitoramento 

O Art. 5º da Lei nº 
3.370, institui o Sistema 

de Acompanhamento 
da Programação 

Estadual 
– SAPE/RJ. 

Não há previsão de 
monitoramento da 

Lei que dispõe sobre 
o PPA 2004-2007. 
Porém, ele pode 

ficar subentendido 
no Art. 4º, que fala 
de avaliação como 

subsídios para a 
Revisão. 

Não há artigos 
específicos para o 

monitoramento na Lei 
de instituição do PPA, a 

palavra mais usada é 
avaliação. Porém, no 

Art. 7º § 1º, II, fica 
subentendido o termo, 

uma vez que fala da 
verificação do 

cumprimento de metas 
físicas. No §2º do 

mesmo artigo, também 
recai sobre o 

responsável pela 
execução do programa, 

formalizar as 
informações referentes 
à execução físicas das 

ações. 

A Lei nº 6.126, que 
instituiu o PPA previu o 

monitoramento em 
diversos artigos: 

8º - monitoramento 
servirá de subsídio 

para a revisão anual do 
Plano. 

10º - fala do 
acompanhamento 
físico e financeiro 

quadrimestral. 
11º - fala que o 

monitoramento e 
avaliação do Plano 

serão feitos no âmbito 
do Poder Executivo 

com a participação das 
Secretarias com base 

nas normas da SEPLAG. 
12º, § 2º - 

monitoramento deverá 
dar origem a um 

relatório anual a ser 
publicado no Diário 

Oficial até abril do ano 
subsequente. 
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Parâmetros 

Planos Plurianuais do Estado do Rio de Janeiro - Características 

2000-2003 2004-2007 2008-2011 2012-2015 

Previsão de 
Avaliação 

Não é 
mencionado o 

termo avaliação 
na Lei nº 3.370, 

que dispôs sobre 
o PPA 2000-2003. 

A avaliação é 
mencionada de 

maneira indireta, ao se 
tratar da possibilidade 

de Revisão do Plano 
no Art. 4º, que 

estabelece que a 
mesma poderá ocorrer 

em função da 
avaliação de sua 

execução, que venha a 
indicar a necessidade 

de uma 
reprogramação das 
metas e dos custos 
propostos para o 

quadriênio. 

O Art. 7º da Lei nº 5.181, 
que instituiu o PPA 

2008-2011 afirma que 
seus programas serão 

anualmente avaliados. E 
para concretizar este 

objetivo, os parágrafos 
seguintes desse artigo 

falam sobre a instituição 
de um sistema de 

avaliação do PPA no 
Sistema Integrado de 
gestão orçamentária 

(SIGO), com a produção 
de relatórios; a 

realização de avaliação 
dos programas com base 

nos indicadores 
instituídos, quando 

couber. No Art. 8º, trata 
da construção de 

indicadores e definição 
de comissão específica 

para isso.  

A Lei nº 6.126, que 
instituiu o PPA previu a 

avaliação: 
11º - fala que a avaliação 

do Plano será feita no 
âmbito do Poder 
Executivo com a 
participação das 

Secretarias com base nas 
normas da SEPLAG. 
12º § 1º - fala que o 

monitoramento a 
avaliação será feito com 
base no desempenho de 

indicadores, quando 
couber, e realização de 

metas físicas financeiras. 

Manual de 
Monitoramento 
e Avaliação 

Não foi 
encontrado no 

acervo. 

Não foi encontrado no 
acervo. 

Não foi encontrado no 
acervo. 

Foi desenvolvido no 
âmbito da Subsecretaria 

de Planejamento da 
Secretaria de Estado de 
Planejamento, tomando 

por base as 
determinações da 

Resolução nº 647 de 17 
de janeiro de 2012. 

Periodicidade 
de 
Monitoramento 

Não foi realizado 
o monitoramento. 

Relatórios não 
foram 

encontrados no 
acervo. 

Monitoramento anual. 

Até 2010 o 
monitoramento se dava 
anualmente. A partir de 

2011 é que começaram a 
ser produzidos relatórios 

quadrimestrais de 
execução das ações 

realizadas. 

Acompanhamento 
quadrimestral de metas 
físicas, definido no Art. 

10º da Lei nº 6.126 de 28 
de dezembro de 2011, 

que instituiu o PPA 2012 - 
2015, e também com 

base na Lei nº 6.010 de 
18 de julho de 2011, a 

LDO. Antes o 
acompanhamento era só 
anual das metas. A partir 
de 2012 se passou a ter 

relatórios quadrimestrais 
e um anual de 
consolidação. 
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Parâmetros 
Planos Plurianuais do Estado do Rio de Janeiro - Características 

2000-2003 2004-2007 2008-2011 2012-2015 

Funcionamento 
em Rede e 
Responsabilização 

Não existia a 
formalização das 
Comissões que se 
iniciaram para o 

processo de 
elaboração do PPA 

2012 - 2015. 
Porém, existiam 

pontos focais nas 
Secretarias de 

Estado 
considerados 

responsáveis por 
construir os 
programas, 

executá-los e 
ceder as 

informações de 
acordo com a 
metodologia e 
normatização 
definida pela 
Secretaria de 

Estado de 
Planejamento e 

Gestão. 

Não existia a 
formalização das 
Comissões que se 
iniciaram para o 

processo de 
elaboração do PPA 

2012 - 2015. 
Porém, existiam 

pontos focais nas 
Secretarias de 

Estado 
considerados 

responsáveis por 
construir os 
programas, 

executá-los e 
ceder as 

informações de 
acordo com a 
metodologia e 
normatização 
definida pela 
Secretaria de 

Estado de 
Planejamento e 

Gestão. 

Não existia a 
formalização das 
Comissões que se 
iniciaram para o 

processo de elaboração 
do PPA 2012 - 2015. 

Porém, existiam pontos 
focais nas Secretarias de 

Estado considerados 
responsáveis por 

construir os programas, 
executá-los e ceder as 
informações de acordo 
com a metodologia e 

normatização definida 
pela Secretaria de 

Estado de Planejamento 
e Gestão. Neste caso, o 
processo de elaboração 

do PPA contou com a 
consultoria da 
MACROPLAN. 

O funcionamento em rede 
é caracterizado pelos Arts. 

4º e 5º da Lei nº 6.126, 
que instituem a Comissão 
Central de Planejamento 

(compostas por 
integrantes da Secretaria 

de Planejamento, 
normatizadora) e as 
Comissões Setoriais 

(compostas de forma 
mista por integrantes da 

Subsecretaria de 
Planejamento da 

Secretaria de Estado de 
Planejamento e das 

demais Secretarias de 
Estado). 

Metodologia para 
Avaliação 

Não foi 
desenvolvida. 

Não foi 
desenvolvida. 

Não foi desenvolvida. 

Não foi praticada. É 
tratada de forma 

incipiente no Manual de 
Monitoramento e 

Avaliação, porém o 
módulo previsto no 

Sistema de 
Planejamento e Gestão 
(SIPLAG), não chegou a 
funcionar. Apenas o de 

monitoramento das 
metas físicas. 

Produto Analítico 
de 
Monitoramento 
ou Avaliação 

Não foram 
encontrados 
Relatórios de 
Execução no 

acervo. 

A partir de 2005 
começam a ser 

gerados 
Relatórios Anuais 

de Execução. 
Tais relatórios 
não possuem 

uma parte 
analítica dos 
programas, 

apenas existe 
Relatório de 

Execução Física 
dos produtos. 

Não apresentam 
% de execução 

física em função 
da maioria dos 

Apenas o Relatório 
Anual de Execução de 

2008 possui uma 
parte analítica, porém 
são análises por áreas 

de resultado e não 
programas, e também 
dados específicos dos 
projetos prioritários 

do governo, que eram 
acompanhados 

paralelamente, e não 
da totalidade do 

plano. Para os demais 
anos, o relatório 
possuía apenas 

acompanhamento 
físico e financeiro. 

Apenas a partir de 2015 
que o Relatório Anual 
de Execução passou a 
ser composto por um 

texto analítico 
construído por cada 
Secretaria de Estado. 

No entanto não é feito 
de forma sistematizada 

ou padronizada com 
análise produto a 

produto. Os Relatórios 
de Execução são 

produzidos 
quadrimestralmente e 
anualmente com % de 
execução dos produtos 

em relação à meta 
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produtos não 
apresentar meta 

prevista no 
relatório, e 

também não 
apresenta % de 

execução 
financeira. 

Apenas a partir de 
2009 que o Relatório 
Anual de Execução 

passou a informar o % 
de execução dos 

produtos em relação 
à meta prevista, e 
também o % de 

liquidação de cada 
ação e programa em 

relação aos valores da 
dotação orçamentária 

para aquele ano. 

prevista e % de 
liquidação em relação à 
dotação orçamentária 

inicial. 

 

Fonte: Elaboração Própria. Consultas: Site Secretaria de Fazenda e Planejamento, 2017. 

 

4.2. A Experiência do PPA 2012 – 2015 do Estado do Rio de Janeiro  

O PPA 2012 – 2015 foi elaborado num contexto político, econômico e técnico favorável 

às suas inovações. O próprio texto de apresentação do Plano o contextualiza ao momento de 

reestruturação da economia estadual, às oportunidades que se apresentavam e às parcerias 

estabelecidas com demais entes da federação.  

Configura-se desde 2007 um ambiente favorável a um novo desenho institucional que estimulou 

o Governo a fazer de seu Plano Plurianual 2012-2015 um documento vivo de discussão de cenários, que 

assegure fluxo permanente e sistemático de informações qualificadas capazes de garantir sua governança e 

governabilidade, enquanto processo. (Livro do PPA 2012-2015, volume I:11). 

Sob o aspecto econômico, o estado vivenciava a entrada de grandes montantes de 

recursos advindos principalmente do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Pré-Sal, 

expectativa dos grandes eventos (Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016), além de 

demais investimentos privados. Na política, o então Governador Sergio Cabral havia 

estabelecido importantes articulações, principalmente com o Governo Federal. Por último, 

tecnicamente a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) dispunha de uma 

equipe renovada e qualificada, proveniente dos recentes concursos para a carreira de gestor 

público estadual, realizados sequencialmente em 2009 e 2010. 

Diante deste cenário, surge a oportunidade de se avançar nas discussões do 

planejamento, desenvolver e implementar uma nova metodologia, que estivesse de acordo com 

as novas perspectivas para uma administração mais gerencial voltada para resultados, capaz de 

atender ao fluxo de investimentos e potencial de execução que a administração estadual 

apresentava naquele momento.  
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4.2.1. Arcabouço Legal  

Para garantir a legitimação e perenidade de tal processo de mudança, foi necessária a 

elaboração de alguns instrumentos jurídicos que pudessem balizar tais transformações. Coube 

à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) a responsabilidade por essa 

normatização. Aqui não estão relacionados de forma proposital artigos da Constituição Federal 

e da Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, uma vez que o intuito é listar apenas as 

iniciativas de normatização do próprio estado. 

 Decreto 42.808/ 2011 – Dispôs sobre a elaboração do PPA 2012-2015, 

as orientações estratégicas (macro-objetivos), bem como a instituição da Comissão 

Central de Planejamento e das Comissões Setoriais. 

 Resolução SEPLAG 434/ 2011 – Dispôs sobre a atuação das referidas 

Comissões. 

 Lei 6.126/ 2011 – Lei de elaboração do PPA 2012-2015, que também 

trata sobre o monitoramento, avaliação e revisão anual do Plano. 

 

 

 

4.2.2. Metodologia 

De forma geral a metodologia aplicada para a elaboração do PPA 2012-2015 foi a 

mesma utilizada pelo Governo Federal para a elaboração de seu PPA 2000-2003. Todo manual 

do estado do Rio de Janeiro foi inspirado, tomando por base os atributos já existentes, inclusive, 

nos Planos anteriores do próprio estado, que já vinham utilizando o programa como unidade 

base da estrutura do planejamento. 

A respeito do ciclo de gestão, manteve a lógica de que todas as etapas são fundamentais 

para o bom desempenho das demais. A elaboração cria as estruturas necessárias para um bom 

monitoramento; este por sua vez, bem feito, gera dados precisos e fidedignos para a realização 

de uma boa avaliação do Plano; que irá retroalimentar o próprio ciclo, sugerindo as mudanças 

necessárias para o atingimento de objetivos, caso existam falhas de desenho ou implementação.  
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Figura 1 – Ciclo de Gestão 

 

Fonte: Internet. 

 

Nesse sentido, merece destaque a iniciativa de se estabelecer uma rede de planejamento 

para a atuação articulada em todas as etapas do ciclo de gestão do PPA. O conceito de rede já 

foi tratado neste trabalho como uma referência à expressão utilizada por Garces e Silveira 

(2002) ao falar do papel dos gerentes de programas no monitoramento dos programas e sua 

atuação descentralizada no caso da sistemática de avaliação implementada pelo Governo 

Federal para o PPA 2000-2003. 

Conforme o Manual de Elaboração do PPA 2012-2015 (2012: 14), a Comissão Central 

de Gestão do Plano Plurianual, responsável pela supervisão e coordenação do processo de 

elaboração do PPA, é composta por técnicos da Subsecretaria de Planejamento da SEPLAG e 

tem um presidente e um vice-presidente designados pelo titular desta Secretaria. As atribuições 

da Comissão Central são:  

a) Garantir o cumprimento no disposto no Manual de Elaboração do PPA;  

b) Orientar e supervisionar as comissões setoriais que irão operacionalizar a elaboração 

e revisão do PPA;  

c) Estabelecer o cronograma das atividades a serem desenvolvidas;  

d) Dar suporte técnico às atividades inerentes à elaboração e revisão do PPA nas 

Secretarias de Estado;  

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi16eDB0fbWAhVDC5AKHaojC1QQjRwIBw&url=http://www.adminconcursos.com.br/2014/07/conceitos-iniciais-em-afo-ciclo-de.html&psig=AOvVaw1O0xIv8BSZ1syuy6icA2CW&ust=1508294621425617
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e) Avaliar e sistematizar as informações fornecidas pelo setorial;  

f) Tomar as providências cabíveis para viabilizar o andamento dos trabalhos.  

No caso das Comissões Setoriais de Gestão do PPA, elas são vinculadas à Comissão 

Central e coordenadas por ela. Seus membros são designados em resoluções conjuntas do titular 

de cada pasta com o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e, como a Comissão 

Central, tem um presidente e um vice-presidente. As Comissões Setoriais têm como atribuições:  

a) Desenvolver o processo de elaboração e revisão do PPA setorial de acordo com as 

normas e procedimentos estabelecidos no Manual de Elaboração do PPA;  

b) Interagir com as instâncias superiores das Secretarias, as quais estão vinculadas, na 

busca de construção de uma programação compatível com os objetivos setoriais e os macro-

objetivos do Governo;  

c) Sistematizar e prestar as informações sempre que solicitadas pela Comissão Central;  

d) Responsabilizar-se pelo lançamento de informações nos sistemas de 

operacionalização dos dados;  

e) Acompanhar a execução da programação do PPA objetivando subsidiar a tomada de 

decisão, corrigir desvios e facilitar o alinhamento dos programas às orientações de governo. 

A expectativa desta medida era formar uma rede capaz de transformar o PPA numa 

efetiva ferramenta de gestão, com atribuições, responsabilizações e interação de diferentes 

instâncias e órgãos do governo. 

Foi realizada uma série de capacitações para apresentação do novo manual aos atores 

da rede de planejamento definida através das Comissões Setoriais de Planejamento, e ainda, 

uma série de reuniões no âmbito das referidas comissões para se discutir o conteúdo da 

programação. As Comissões Setoriais eram mistas, compostas por integrantes das Secretarias 

de Estado e suas entidades vinculadas, e também por membros da Subsecretaria de 

Planejamento (SUBPL) da SEPLAG. A integração no interior dessas reuniões era importante 

para a adaptação do conteúdo material, que os técnicos da ponta detinham o conhecimento, aos 

aspectos formais da metodologia. Buscou-se debater novas estruturas e fomentar a 

transformação programática.  

O trabalho dos técnicos da Subsecretaria de Planejamento era dividido por Macroáreas, 

as quais agrupavam um dado número de Secretarias de Estado. Cada técnico atuava numa 
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Macroárea, participando de duas ou três Comissões Setoriais de Planejamento de diferentes 

Secretarias.  Conforme a lista: 

 Macroárea Capital Humano 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação  

Secretaria de Estado de Cultura 

Secretaria de Estado de Educação  

Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude   

Secretaria de Estado de Turismo  

 Macroárea Cidadania 

 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária  

Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos  

Secretaria de Estado de Segurança  

Secretaria de Estado de Trabalho e Renda  

 Macroárea Economia e Gestão  

Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária  

Secretaria de Estado da Casa Civil 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços   

Secretaria de Estado de Fazenda  

Secretaria de Estado de Governo  

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão  

Secretaria de Estado de Proteção e Defesa do Consumidor  

Procuradoria Geral do Estado 

 Macroárea Infraestrutura 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca  

Secretaria de Estado de Habitação  

Secretaria de Estado de Obras  
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Secretaria de Estado de Transporte  

 Macroárea Qualidade de Vida 

Secretaria de Estado do Ambiente  

Secretaria de Estado de Defesa Civil  

Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida   

Secretaria de Estado de Prevenção à Dependência Química  

Secretaria de Estado de Saúde 

Uma vez definido o objeto de atuação (etapas do ciclo de planejamento), os participantes 

do processo e suas responsabilidades (Comissões), entraremos nos aspectos formais da 

programação, bem como os atributos de todos os elementos de planejamento. 

Para o PPA 2012-2015 foram instituídos dois novos elementos: os macro-objetivos e os 

objetivos setoriais. O primeiro deveria ser proposto por cada Secretaria de Estado, e 

posteriormente ser validado com o Governador. Segundo o Manual de Elaboração, eles são os 

pilares da atuação governamental, o compromisso com a sociedade e o alicerce para a criação 

dos objetivos setoriais. Esses últimos são gerados por cada Secretaria e suas entidades 

vinculadas, tomando por base a diretriz definida no macro-objetivos da pasta. Podem ser 

gerados com base nas demandas da sociedade, nas ações estratégicas da pasta ou seus processos. 

Ambos os elementos antecedem a elaboração dos programas. 

Os programas, por sua vez, constituem elemento básico da programação, e conforme o 

Manual de Elaboração do PPA 2012-2015 (2012:33), sua definição é a seguinte: 

O programa é o instrumento de organização da ação governamental. É um conjunto 

articulado de ações (orçamentárias e não-orçamentárias) que concorrem para a realização de um 

objetivo comum, suficientes e necessárias para enfrentar um problema ou aproveitar uma 

oportunidade. 

 

De acordo com o manual, assim como no modelo federal para o PPA 2000-2003, 

entende-se que a concepção do programa parte da detecção de um problema, e seu conjunto de 

ações deve ser desenhado para combater diretamente às causas do mesmo, visando mitiga-lo. 

Os programas foram classificados em dois tipos: programas de serviços, que se 

subdividem em serviços à sociedade e serviços ao estado; e programas de gestão interna. 
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Figura 2 – Tipos de Programa PPA 2012-2015 

 

Fonte: Manual de Elaboração PPA 2012-2015. 

De forma breve serão listados a seguir os atributos do Programa definidos no Manual 

de Elaboração, tendo em vista que não serão descritos pormenores formais atinentes à 

construção de cada item: 

1) Título 

2) Problema: é uma situação indesejável que pode ser evitada ou uma 

necessidade não atendida, identificada na sociedade, que o Programa tem por objetivo 

enfrentar. Um programa pode ainda ter o objetivo de aproveitar uma oportunidade. 

3) Público – alvo: especifica o(s) segmento(s) da sociedade ao(s) qual(is) o 

programa se destina e que se beneficia(m) direta e legitimamente com sua execução. 

4) Objetivo: expressa o resultado que se deseja alcançar, ou seja, a 

transformação da situação a que o programa se propõe.   

5) Justificativa: Aborda o diagnóstico e as causas da situação-problema para 

a qual o programa foi proposto, alerta quanto às consequências de o programa não ser 

implementado, conforme a sua relevância, e informa a existência de condicionantes 

favoráveis ou desfavoráveis ao programa. 

6)  Unidade Gestora: Órgão responsável pelo gerenciamento do programa. 

7)  Horizonte Temporal: Período de vigência do Plano. 

8) Valor Global Estimado: Valor total para a execução do programa, como 

a soma de seu conjunto de ações. Caso seja um programa que ultrapasse o quadriênio, 

considera-se apenas o valor para os quatro anos. 

9) Estratégia de Implementação: Indica como serão conduzidas as ações, 

quais os instrumentos disponíveis ou a serem constituídos e a forma de execução (direta 

ou descentralizada). 

10) Indicador: Instrumento capaz de medir o resultado e/ou o desempenho do 

programa. 

É importante destacar que o item indicador apesar de constar no manual, não foi 

cadastrado no sistema utilizado em 2011 para a elaboração do Plano, o SIGO. 
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Prosseguindo na estrutura programática, o próximo passo é a constituição das ações, 

bem como seus atributos específicos. Conforme o Manual de Elaboração (2012:41): 

Ação é uma operação ou um conjunto de operações da qual pode resultar um produto (bem 

ou serviço) que contribui para atender aos objetivos de um programa. As ações, conforme suas 

características podem ser classificadas como atividades, projetos ou operações especiais.  As 

operações especiais são despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou 

aperfeiçoamento das funções de governo, das quais não resulta um produto e não gera 

contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Exemplos: pagamento de aposentadorias e 

pensões; transferências constitucionais; etc. 

 

As ações também podem ser classificadas como: orçamentárias, nas quais são alocados 

os recursos do orçamento; não orçamentárias, que podem incorporar também instrumentos 

normativos e recursos disponíveis do setor privado, das agências oficiais de crédito, do terceiro 

setor, dispêndios correntes das empresas estatais, bem como de parcerias e contrapartidas da 

União e dos Municípios; e sem recurso orçamentário associado, que é uma ação diretamente 

executada pelo próprio órgão ou entidade, normalmente relacionada a uma de suas atribuições, 

cuja finalidade contribui para a consecução do objetivo do Programa, mas não demandam 

recursos orçamentários específicos para sua realização. 

Tal como o Programa, as ações possuem uma lista de atributos, a saber: 

1) Título 

2) Finalidade: Expressa o objetivo a ser alcançado pela ação, ou seja, o 

porquê do desenvolvimento dessa ação. 

3) Descrição: Como será feita, executada. 

4) Data de início e término: se for projeto. 

5) Unidade de Planejamento (Responsável pela execução física) 

6) Regionalização (conforme mapa com regiões administrativas do estado) 

7) Dados Financeiros 

 

Como menor unidade da programação, após o desenho das ações, é necessário se 

estabelecer os produtos que elas darão origem. Conforme o manual (2012: 49) define-se produto 

como um bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo e que são ofertados à 

Sociedade ou ao Estado. 

Como atributos do produto são definidos: 

1) Especificação do Produto: Expressa as características do produto que se 

oferta, visando à sua melhor identificação e compreensão pelo público e pelos órgãos 

que exercem monitoramento, avaliação e controle. 

2) Unidade de medida 
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3) Meta física anual: Vale ressaltar que o critério para regionalização de 

metas, quando houver, é o da localização dos beneficiados pela ação.   

4) Indicador do produto: O indicador de produto também não se confunde 

com a meta física. Esta é uma previsão especificamente sobre a quantidade do produto 

que deve ser ofertada, fruto do planejamento da ação. O manual o relaciona com a 

quantidade de beneficiários. 

Da mesma forma que os indicadores de programas, os indicadores de produtos também 

não foram definidos e cadastrados no sistema. 

Pode se dizer que o estado do Rio de Janeiro buscou reproduzir parte da metodologia 

do Governo Federal para o PPA 2000-2003, podendo citar: a construção de programas a partir 

de um problema; o enriquecimento dos atributos de cada item de planejamento (programa, ação 

e produto); e a descentralização das tarefas relacionadas à elaboração, execução e 

monitoramento do Plano através da criação das Comissões.   

Ainda que se reconheça grande êxito na iniciativa, assim como no âmbito federal, 

algumas fragilidades que se repetiram no Rio de Janeiro podem ser citadas, tal como a escassez 

de prazo para melhor capacitação dos integrantes da rede, e melhor absorção do conteúdo. Um 

prazo maior para a disseminação das técnicas, realização de oficinas e diálogos no interior das 

Comissões poderia ter permitido vislumbrar uma maior qualidade na programação, bem como 

fomentar que o setorial inovasse mais em sua estrutura programática. Além disso, manteve-se 

o olhar para o passado, uma vez que a nova estrutura precisou ser feita ainda no sistema antigo 

(SIGO), tendo em vista que o SIPLAG só ficou pronto para o monitoramento do Plano a partir 

de 2012.Tal como no Governo Federal, um “inventário de programas, ações e produtos” foi 

feito, e todos os itens foram totalmente carregados para o novo sistema, quando da sua 

implementação. Cabe relembrar a colocação de Garcia (2000:24), já citado no capítulo anterior 

deste trabalho, quando afirma: “Ingressar em um mundo novo olhando para trás e guiado por 

mapas referentes a um mundo velho pode não ser um bom começo”. Havia uma contradição 

entre o desejo de manter um histórico das ações orçamentárias, principalmente, e aproveitar a 

oportunidade para inovar estruturalmente com base em reflexões mais atualizadas com o novo 

contexto. 

 

4.2.3. Ferramenta  

Para o processo de elaboração do PPA 2012-2015 foi utilizado o Sistema Integrado de 

Gestão Orçamentária (SIGO), e somente a partir do primeiro ano de sua execução, que o 
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Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão (SIPLAG) foi colocado em uso. Inicialmente 

foi disponibilizado seu módulo para registro de execução das metas físicas realizadas dos 

produtos, e através dele passou a ser feito, em 2012, o acompanhamento quadrimestral de tais 

metas de forma descentralizada e online pelo setorial (Secretarias de Estado e órgãos ou 

entidades vinculadas) a qualquer tempo, de qualquer computador conectado à Internet. 

Além da disponibilidade dessa inovação aos gestores, constata-se pelo nome do sistema, 

o interesse em se enfatizar o “planejamento”, em substituição ao termo “orçamento” utilizado 

no anterior. Outro ponto é a palavra “inteligência”, que remete ao potencial do novo sistema 

em integrar dados e gerar informações como subsídio à tomada de decisões. Isso se relaciona 

com a integração entre os módulos, mas principalmente com o desenvolvimento da “sala de 

situação”, já tratada neste capítulo. A expectativa com o desenvolvimento da sala de situação 

era que, além dos instrumentos institucionais de Planejamento (PPA, LDO e LOA), os técnicos 

da área de planejamento e orçamento no âmbito das Secretarias de Estado utilizassem, de forma 

descentralizada, o novo sistema como uma ferramenta de gestão útil ao seu dia a dia. 

O SIPLAG disponibilizou quatro módulos: elaboração do PPA, Revisão do PPA, 

Elaboração da LOA e Registro de Metas Físicas. Observa-se que a LDO não foi contemplada 

por tal sistema, e a explicação para isso foi a falta de definição metodológica para sua 

elaboração, impossibilitando o estabelecimento de parâmetros para sua sistematização.  

Diante das inúmeras possibilidades que o sistema novo poderia apresentar, alguns 

pontos deixaram a desejar em relação às suas expectativas. Uma primeira frustração foi em 

relação ao próprio Relatório de Execução de Metas Físicas, que continuou obedecendo ao 

modelo anterior, advindo do outro sistema, como um mero instrumento de acompanhamento 

sem verificação e análise. A segunda foi a detecção da impossibilidade de cadastramento, 

durante a fase de Revisão em 2012, de determinados atributos do Plano e dos Programas 

contemplados pela nova metodologia, uma vez que não tinham campos adequados no sistema. 

Merecem destaque nesse caso os macro-objetivos, os objetivos setoriais e os indicadores de 

programa e produto. Esses atributos eram encaminhados à SEPLAG por upload no sistema em 

arquivos normais sem padrão, e sem a devida associação tinham sua função inócua. Os macro-

objetivos e objetivos setoriais passaram a ter seu cadastramento sistematizado a partir da 

elaboração do PPA 2016-2019, bem como sua associação aos programas. A terceira questão 

está associada ao fato do SIPLAG não contemplar em seus módulos ativos a existência de 

diferentes instâncias de participação. Por exemplo, apenas os técnicos se utilizavam do sistema, 
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níveis mais altos de gestão não tinham nenhuma responsabilização em qualquer etapa, seja na 

elaboração, monitoramento, avaliação, ou revisão do Plano. Não foi absorvido o aprendizado 

com o modelo do PPA federal 2000-2003 em relação à responsabilização por instâncias 

diferentes de decisão, como as diferentes dimensões de avaliação que aconteciam via SIGPLAN 

no nível dos gerentes, e também dos Ministérios. 

O sistema demonstrou também fragilidade a partir da frustração como não 

funcionamento da sala de situação, que era a grande promessa de inovação da gestão por 

resultados através, inclusive, do acompanhamento de indicadores. Cabe destacar que, apesar do 

propósito propagado deste módulo, havia certa insegurança a respeito dos parâmetros utilizados 

para sua construção e críticas da própria equipe da Subsecretaria de Planejamento a respeito da 

inadequação do mesmo com a nova metodologia proposta, a começar pela seleção de programas 

prioritários. Não se tratava de um módulo para avaliação de programas, mas sim de 

gerenciamento de projetos com poucas conexões com o PPA. Logo, invariavelmente a 

ferramenta tecnológica foi fundamental, mas cabe dizer que não cumpriu o seu papel como 

alicerce da implementação de uma metodologia de avaliação e gestão.  

 

Figura 3- Ciclo de Monitoramento e Gestão da Sala de Situação 

 

Fonte: Manual de Monitoramento e Avaliação PPA 2012-2015. SEPLAG, 2012. 
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4.2.4. Monitoramento e Avaliação 

Este tópico se torna relevante tendo em vista a expectativa em torno de uma evolução 

dos instrumentos institucionais de planejamento, principalmente o PPA, rumo à gestão por 

resultados.  

Grandes esforços foram empreendidos na fase de elaboração do PPA 2012-2015 pela 

equipe da Subsecretaria de Planejamento (SUBPL) da SEPLAG. O trabalho era árduo e intenso 

no interior das comissões, em paralelo à própria absorção dos conceitos pelos técnicos recém-

chegados à Secretaria. Em função disso, tal como aconteceu na SPI no Governo Federal durante 

a elaboração do PPA 2000-2003, a SUBPL se viu sem espaço e tempo para desenvolver 

paralelamente uma sistemática de avaliação do Plano. Porém, ao contrário do que aconteceu no 

Governo Federal, não havia um órgão com o vulto, equipe e a credibilidade do IPEA para 

auxiliar nesta tarefa.  

Sendo assim, o modelo de avaliação foi pensado de forma descolada da metodologia de 

elaboração, e totalmente pautado no módulo do SIPLAG que vinha sendo desenvolvido por 

uma equipe diferente, para a gestão de programas prioritários – a sala de situação. Ou seja, os 

processos e procedimentos não antecederam a ferramenta tecnológica, e ficaram focados 

principalmente em relação ao monitoramento, cujo módulo já estava desenvolvido e em 

funcionamento. A expectativa em torno da sala de situação fez com que outras soluções para a 

avaliação não fossem induzidas no âmbito das coordenações da SUBPL.  

O monitoramento da programação prioritária é uma atividade estratégica que vai abranger somente 

uma parcela da programação do PPA. Esse universo será definido com base em uma metodologia específica 

de avaliação da programação constante deste manual. O monitoramento citado comporá um módulo 

específico no SIPLAG denominado “Sala de Situação” (...) (Manual de Monitoramento e Avaliação PPA 

2012-2015, 2012: 14). 

Desse trecho destacado acima do Manual, vale ressaltar a aplicação da palavra 

“somente”, se referindo à avaliação apenas de programas prioritários. Tal justificativa já 

constava no texto de apresentação do mesmo manual: 

Por se tratar de um processo novo, do ponto de vista institucional, este manual terá inicialmente 

um escopo reduzido, podendo ser atualizado ao longo do processo de execução do PPA/RJ – 2012/2015. 

Do mesmo modo, objetiva-se começar com os programas considerados prioritários, ou seja, com maior 

grau de relevância. Tal análise será proposta pela SEPLAG e submetida à Secretaria envolvida (Manual de 

Monitoramento e Avaliação PPA 2012-2015, 2012: 7). 

A sistemática aplicada pelo Governo Federal não foi utilizada como inspiração, tal como 

a metodologia de elaboração havia sido. Poucas discussões em grupos de trabalho a respeito de 

indicadores aconteceram, mas não se tornaram prioritárias tendo em vista o volume de trabalho, 
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a pouca expertise do órgão para o aprofundamento conceitual do debate, além da 

indisponibilidade deste item no sistema, ao menos naquele momento. 

No primeiro ano de execução do Plano, e nos seguintes, o monitoramento foi feito 

quadrimestralmente, assim como desde 2011, com o lançamento das metas físicas dos produtos 

realizados no SIPLAG, e ao final do ano um relatório foi consolidado e encaminhado ao 

Tribunal de Contas do Estado. Esse relatório, feito até hoje no mesmo formato, traz o percentual 

de execução física dos produtos, e o percentual de execução financeira das ações, cuja estrutura 

é conectada com o orçamento anual. Para os produtos há um comparativo entre o previsto e o 

realizado, e para as ações um comparativo entre a dotação inicial e o liquidado. Conforme o 

Manual de Monitoramento e Avaliação (2012: 15): 

Destaca-se a obrigatoriedade de elaboração do Relatório Anual e Quadrimestral das Realizações 

dos Programas Finalísticos, por exigência do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TEC RJ, 

pela Auditoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – AGE com base na Lei nº 101, de maio de 2000, Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF, na Deliberação TCE nº 223, de 24 de setembro de 2002 e na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias de 2011. 

No extrato do Relatório de Ações realizadas demonstrado na Figura 4 a seguir, é 

possível verificar a falta de clareza a respeito do nível de execução. O que se tem é um retrato 

do status, porém não existe justificativa ou informações complementares que facilitem a leitura 

e entendimento dos dados demonstrados. No ato do registro no sistema no módulo de 

elaboração ou revisão, os produtos contemplam uma especificação para torna-lo mais claro, 

bem como um campo de comentários sobre a execução das metas no módulo de monitoramento. 

No entanto, esses campos não são contemplados no Relatório, tornando-o muitas vezes 

inconclusivo. Esse ponto se torna ainda mais crítico, tendo em vista que se trata de um 

demonstrativo encaminhado aos órgãos de controle, além de ser o instrumento de transparência 

junto ao cidadão.  

Outro ponto a ser ressaltado é que a unidade de execução orçamentária é a Ação, logo, 

não se tem dados da execução financeira dos produtos separadamente. Como a maioria das 

ações contém um conjunto de produtos, torna-se impossível desagregar quanto do recurso 

executado foi designado para cada um deles. No modelo do Governo Federal do PPA 2000-

2003 esse problema não é relatado tendo em vista que cada ação apresentava apenas um 

produto.  
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Figura 4- Extrato de Relatório de Ações Realizadas 

 

Fonte: Relatório de Ações Realizadas 2012/ SEPLAG/ SEFAZ. 

 

A SUBPL não se preocupou em estabelecer uma responsabilidade específica a respeito 

dos programas, tal como aconteceu no Governo Federal. A responsabilidade pelo lançamento 

dos dados no sistema caberia ao presidente da comissão setorial, ou a algum outro membro sob 

sua orientação.  O trabalho passou a ser terceirizado a um consolidador dos dados, e os gerentes 

dos programas não tinham acesso ao SIPLAG. O trabalho do presidente se tornava ainda mais 

confuso, tendo em vista que devido ao modelo de construção dos programas, era possível que 

um mesmo programa tivesse mais de um responsável na maioria das vezes, uma vez que os 

gerentes estavam no nível das ações. O caso poderia se agravar se para diferentes produtos de 

uma mesma ação existisse mais de um gerente. Essa era a rede de planejamento de fato, que 

envolvia membros além das Comissões. Cabe aqui pontuar a necessidade do envolvimento de 

todo o órgão nos processos, com sua respectiva capacitação e divulgação dos instrumentos 

institucionais de planejamento, tendo em vista que todos se sintam parte do processo e 

internalizem os conceitos, visando maior fidedignidade e precisão nas informações. 

Além das comissões, a Rede conta ainda com outros atores. São eles os responsáveis pelas 

informações dos programas, de seus indicadores, das ações governamentais e de seus produtos cuja 
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atribuição é a de registrar as informações relativas à execução das ações por meio de suas metas físicas e 

financeiras (Manual de Monitoramento e Avaliação PPA 2012-2015, 2012:11). 

O modelo de acompanhamento então vigente deixou a desejar em relação aos elementos 

mais analíticos, típicos de uma avaliação que pudesse servir de subsídio para as revisões ou a 

tomada de decisões no nível estratégico, como era a expectativa inicial. Apenas em 2015 o 

relatório anual passou a exigir um texto analítico introdutório, no qual cada Secretaria deveria 

consolidar informações sobre os Programas e seus resultados. Porém, desde a sua 

implementação, tal texto foi solicitado pela Comissão Central aos presidentes de Comissão 

Setorial sem um parâmetro estruturado ou semiestruturado, que contribuísse na avaliação ou 

consolidação de uma percepção mais estratégica. Ainda que a solicitação seja por Programas, 

existe uma lacuna de interpretação no nível tático e operacional a respeito do conteúdo a ser 

desenvolvido. Como exemplo das incongruências do Relatório Anual de 2015, alguns 

programas trazem explicação sobre os percentuais de execução de seus produtos, enquanto 

outros só narram os êxitos, ainda que tenham produtos sem execução, ou o nível de liquidação 

do orçamento seja baixo. 

Ao contrário do que acontecia no modelo do Governo Federal usado aqui como 

parâmetro, não havia a terceira dimensão de avaliação, a do Plano, que era realizada pela própria 

SPI, e em paralelo ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, seria a SEPLAG. Essa, apenas 

consolida os dados enviados pelo setorial, mas não produz seu próprio documento avaliativo a 

um nível mais estratégico e crítico sobre o material recebido. Este trabalho tratará desta 

atribuição mais à frente, no próximo capítulo.  
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5. UMA TENTATIVA DE EXERCÍCIO AVALIATIVO DO PPA 2012-2015 DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Este capítulo tem o intuito de apontar dados que induzam futuras reflexões e trabalhos, 

rumo à melhoria da estrutura de planejamento hoje vigente no Estado do Rio de Janeiro, com 

foco no amadurecimento das etapas de monitoramento e avaliação. Os dados aqui mostrados 

são objeto de uma iniciação avaliativa do PPA 2012-2015, e também de um questionário 

semiestruturado aplicado aos presidentes de Comissões Setoriais de Planejamento e Orçamento, 

que compõem a rede de planejamento do Estado.  

 

5.1. Breve Análise Crítica da Execução do Ano de 2015 no Estado do Rio de 

Janeiro 

Nesta seção, serão apresentadas algumas reflexões a respeito da execução física e 

financeira do PPA 2012-2015 do Estado do Rio de Janeiro. A tentativa de se iniciar um 

exercício avaliativo não caracteriza os pontos tratados aqui como uma avaliação de políticas 

públicas de fato, tendo em vista que, conforme esclarecido no segundo capítulo deste trabalho, 

a avaliação necessitaria de critérios, indicadores e parâmetros para a verificação dos resultados 

obtidos em relação ao que se esperava alcançar com determinado programa.   

O que se propõe é um exercício de verificação da execução do Plano, com vistas a 

proporcionar um olhar mais analítico sobre o que as Secretarias de Estado indicaram como 

execução em seu Relatório Anual de Ações Realizadas referente a 2015. Avaliar a execução do 

Plano é diferente de avaliar as políticas públicas executadas pelo Plano. E nesse sentido, tal 

proposta se encaixaria na dimensão de avaliação do Plano, fazendo um paralelo com a 

sistemática implementada pelo Governo Federal, cabendo esta tarefa à Secretaria de 

Planejamento e Gestão ou, nos dias de hoje, à Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento 

do Rio de Janeiro.  

As críticas ao atual modelo de monitoramento e avaliação praticado no Estado do Rio 

de Janeiro podem ser listadas: 

a) Dados imputados no SIPLAG pelo setorial (Secretarias de Estado e 

entidades vinculadas) são superficiais e sem detalhamento da execução. 

b) A leitura leva a observações genéricas de difícil compreensão dos órgãos 

de controle, bem como do cidadão comum. 
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c) Não há uma instância de análise, crítica e feedback a respeito da execução 

dos programas, e também da execução do Plano como um todo. 

d) O Relatório gerado produz dados, porém, não gera informação analítica 

para a tomada de decisão. 

 

Foi selecionada uma amostra de quatro Secretarias de Estado escolhidas aleatoriamente: 

Educação, Saúde, Ambiente e Planejamento. Basicamente, a análise consiste em verificar os 

níveis percentuais de execução dos produtos de cada ação, bem como o nível de execução 

financeira de cada ação. Por último, concluir sobre algumas inconsistências específicas em 

termo de execução física X liquidação orçamentária.  

Foi montado um banco de dados de elaboração própria para este trabalho, através do 

Relatório Anual de 2015, no qual foram registradas as metas físicas executadas de cada produto, 

frente à meta adequada para aquele mesmo ano. Meta adequada é a meta prevista para aquele 

ano, cuja adequação, em relação ao valor previsto para ela desde a elaboração do PPA, foi 

realizada no início do ano vigente (até março) tendo em vista a liberação do orçamento. O nome 

é “adequada”, pois se trata da adequação da mesma à real disponibilidade orçamentária. Nesse 

banco de dados também foi registrado o valor de dotação de cada ação no orçamento, bem como 

a sua liquidação. 

Conforme os dados apurados, os níveis de execução foram divididos em quatro faixas, 

conforme a seguir: 

1ª) 0 a 30% de execução – muito insatisfatório 

2ª) 31 a 60% de execução – insatisfatório 

3ª) 61 a 90% de execução – médio a satisfatório 

4ª) 91% ou mais – muito satisfatório  

Tais faixas de percentuais foram definidas para os fins desta pesquisa, e utilizadas como 

parâmetro para a análise física e financeira em linhas gerais. Entende-se que outros exercícios 

poderiam ser realizados com diferentes faixas. 

A sequência de gráficos a seguir, demonstra a representatividade de execução física em 

cada Secretaria de Estado analisada. Foram considerados todos os produtos, inclusive das 

unidades vinculadas. Conforme o percentual de execução dos mesmos, eles foram agrupados 

nas faixas de execução. 
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Gráfico 1 

 

Fonte: Elaboração Própria, dados do Relatório Anual de Ações Realizadas 2015, 

SEPLAG. 

 

Gráfico 2  

 

Fonte: Elaboração Própria, dados do Relatório Anual de Ações Realizadas 2015, 

SEPLAG. 
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Gráfico 3  

 

Fonte: Elaboração Própria, dados do Relatório Anual de Ações Realizadas 2015, 

SEPLAG. 

 

Gráfico 4  

 

Fonte: Elaboração Própria, dados do Relatório Anual de Ações Realizadas 2015, 

SEPLAG. 
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De forma comparativa, os gráficos demonstram qual o percentual, do total de produtos, 

que se encontra em cada faixa de execução. Quando colocadas as Secretarias juntas, é possível 

observar qual mais executou fisicamente seus produtos em relação à meta prevista.  

 

Gráfico 5  

 

Fonte: Elaboração Própria, dados do Relatório Anual de Ações Realizadas 2015, 

SEPLAG. 
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execução foi feito para a liquidação do orçamento em relação ao valor de dotação na lei 

orçamentária. 

 

Gráfico 6 

 

Fonte: Elaboração Própria, dados do Relatório Anual de Ações Realizadas 2015, 

SEPLAG. 

 

Gráfico 7 

 

Fonte: Elaboração Própria, dados do Relatório Anual de Ações Realizadas 2015, SEPLAG. 
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Gráfico 8 

 

Fonte: Elaboração Própria, dados do Relatório Anual de Ações Realizadas 2015, 

SEPLAG. 

 

Gráfico 9  

 

Fonte: Elaboração Própria, dados do Relatório Anual de Ações Realizadas 2015, 

SEPLAG. 
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De forma comparativa, os Gráficos mostram o percentual de ações de cada Secretaria e 

suas vinculadas que pertencem a cada faixa de liquidação.  

 

Gráfico 10 

 

Fonte: Elaboração Própria, dados do Relatório Anual de Ações Realizadas 2015, 

SEPLAG. 
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demonstrar possibilidades de análises a serem feitas com os dados disponíveis através de um 

instrumento constitucional de planejamento. 

 Apesar dos números apresentados, eles por si só não explicam as razões de tais níveis 

de execução. Cabe, nesse sentido, pontuar aspectos relevantes que podem influenciar os dados, 

e serem vistos como limitadores de maiores conclusões nessa pesquisa, são eles: a) o ano de 

análise é o último do PPA de uma gestão anterior e o primeiro de uma nova gestão. Sendo 

assim, esse fato pode influenciar para que muitos produtos sejam paralisados e o nível de 

execução financeira seja mais baixo; b) as duas Secretarias que tiveram melhor desempenho 

(Educação e Saúde) na execução foram as que precisam cumprir o índice constitucional de 

execução dos recursos e talvez por isso haja maior rigor; c) não existe um relatório de 

consolidação de todo o PPA com os quatro anos, os dados anuais são consolidados a partir dos 

relatórios quadrimestrais daquele ano. Conforme a Superintendência de Planejamento, da 

Secretaria de Fazenda e Planejamento, há entraves do sistema para a consolidação dos 

resultados do PPA, e questões metodológicas que a impedem como, por exemplo, a modificação 

estrutural dos programas ao longo do tempo a partir das Revisões anuais do Plano. O histórico 

de alguns produtos é perdido, bem como a execução orçamentária de algumas ações que por 

ventura mudaram de nome ou tiveram grande alteração nos produtos entregues. 

Ao fazer alguns cruzamentos entre a execução física e a execução financeira, é possível 

encontrar aspectos relevantes a respeito de quais produtos tiveram menor ou maior execução, 

podendo vir a esboçar o foco da Secretaria em cada tipo de política, e o estabelecimento de 

prioridades. Do mesmo modo, podem ser verificadas algumas inconsistências em relação a alto 

grau de execução orçamentária de uma ação, enquanto seus produtos têm baixa execução física, 

ou ao contrário. A seguir, alguns exemplos de tais inconsistências por Secretaria analisada. 

SEEDUC 

- Execução Orçamentária desproporcional à execução física: 

Conforme o banco de dados gerado a partir do Relatório de Ações Realizadas para o 

ano de 2015, a ação “2244 - Incentivo à conclusão do Ensino Médio - Renda Melhor Jovem” 

apresentou cerca de 67% de liquidação em relação à sua dotação, no entanto o produto que a 

compõe “aluno beneficiado com incentivos” apresentou uma execução física de apenas 18%.   
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Outro exemplo é a ação “2313 - Atendimento a públicos especiais”, que não liquidou 

nada em relação à sua dotação e além disso, dentre seus dois produtos, um extrapolou a 

execução física prevista (Qualificação de professores para atender a público especial), enquanto 

o outro teve sua execução zerada (Material didático concedidos a alunos especiais). 

- Falta de proporcionalidade na execução dos produtos previstos na ação: 

A ação “1546 - Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura” teve 41% do seu 

orçamento dotado liquidado, no entanto, dos seus quatro produtos com meta prevista para 

aquele ano, apenas um teve sua execução realizada, inclusive ultrapassando a meta prevista 

(Unidade de ensino atendida com Manutenção), os demais permaneceram com meta zerada de 

execução (Unidade de ensino atendida com Reforma/ ampliação, Unidade de ensino 

reinaugurada ou construída, Unidade de ensino inaugurada). 

SES 

- Execução Orçamentária desproporcional à execução física: 

 A ação “2716 - Assistência Farmacêutica Especializada” teve uma liquidação de 

aproximadamente 90% do orçamento dotado, no entanto seus produtos apresentam percentuais 

de execução física muito baixos, o primeiro “Demanda judicial de medicamento atendida” com 

37,42% e o segundo, “Pessoa atendida com medicamento do componente especializado” com 

1,64%. 

- Falta de proporcionalidade na execução dos produtos previstos na ação: 

A ação “2724 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial em Média e Alta Complexidade”, 

que apresentou 60% de liquidação em relação ao valor de sua dotação, apresenta o produto 

“Serviço de média e alta complexidade habilitado” com alto percentual de execução, em 400% 

em relação à meta prevista, e o “Serviço de média e alta complexidade mantido” com apenas 

3,38% de sua meta executada em relação à prevista. 

SEA 

- Execução Orçamentária desproporcional à execução física: 

A ação “1000 - Rio Mais Limpo”, apresenta uma liquidação de 63,81% em relação à 

dotação, porém, a maioria de seus produtos se encontra com meta zerada para a execução física 

(Emissário submarino implantado, Dragagem com disposição em geotêxtil executada, Plano 
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Estadual de Saneamento Básico elaborado, Ampliação do molhe executada, Município apoiado 

na implementação dos Planos de Gestão de Sistemas de Saneamento, Ilha parque criada, 

Dragagem convencional de sucção e recalque executada), um possui uma execução de 50% em 

relação ao previsto para aquele ano (Estação de Tratamento de Esgoto - ETE – implantada), e 

outros três apresentam execução na faixa entre 0 e 30% (Rede coletora de esgoto implantada, 

Manguezal recuperado, unidade de tratamento de rio - UTR implantada).  

- Falta de proporcionalidade na execução dos produtos previstos na ação: 

A ação “1044 - Desenvolvimento e Implementação de Instrumentos de Conservação da 

Biodiversidade e das Florestas” apresenta a liquidação zerada, enquanto um de seus produtos 

atingiu a marca de 100% de execução em relação à meta prevista (Pró Unidades de Conservação 

nas áreas prioritárias para conservação da biodiversidade implementada) e seus outros produtos 

apresentaram execução zerada (Município apoiado em seus Planos de Conservação e 

Restauração da Mata Atlântica), e de 30% (Sistema de informações florestais elaborado) em 

relação à meta prevista. 

SEPLAG 

- Execução Orçamentária desproporcional à execução física: 

A ação “1172 - Projeto Integrado de Sistema de Compras e Gestão de Contratos e Custos 

ERJ” apresentou uma liquidação de 62,64% em relação ao valor dotado, porém cinco dos seus 

sete produtos apresentam uma execução física muito baixa, zerada (Sistema de concessão de 

viagens implantado, Modelagem do SIGA 2.0 desenvolvida, Modelo de gestão (GES) 

monitorado), ou próximo a zero (Programa Compra Mais realizado, Sistema Integrado de 

Gestão de Aquisições - SIGA 2.0 implantado). Apenas dois produtos apresentam uma melhor 

execução (Plano de Compras Estratégicas realizado, Sistema de concessão de viagens 

operacionalizado). 

- Falta de proporcionalidade na execução dos produtos previstos na ação: 

A ação “1188 - Avaliação, Reforma e Modernização dos Imóveis do 

RIOPREVIDÊNCIA” apresentou apenas 9% de liquidação em relação ao valor dotado, e seus 

dois produtos tiveram uma execução desproporcional, um ultrapassou a meta prevista, com 

execução física de 217% (Imóvel avaliado), enquanto o outro manteve sua meta zerada em 

relação à meta prevista (Imóvel reformado). 
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Os casos listados acima representam apenas exemplos de inconsistências e não uma 

análise total da execução dessas Secretarias de Estado, logo, tais observações pontuadas não 

fazem parte de uma lista exaustiva, podendo haver outras não detectadas ou listadas. E ainda, 

cabe destacar que, através da análise não é possível se fazer total juízo de valor a respeito das 

razões que levaram a tais inconsistências. Por exemplo, no caso de incompatibilidade entre o 

grau de liquidação e o nível de execução física dos produtos, pode haver um erro na projeção 

de despesa de um projeto, dificuldades de implementação, mudança de prioridades ao longo do 

ano, mudança de fonte de recursos, ou outros produtos não previstos estarem sendo executados 

sem estarem listados no plano. Enfim, são inúmeras possibilidades de fatos supervenientes 

causadores de tais incompatibilidades, porém, como não estão explícitos no relatório podem 

levar a uma interpretação equivocada. 

O intuito de tal análise foi demonstrar algumas possibilidades de utilização do 

monitoramento do PPA para a consolidação de informações a partir dos dados coletados que 

possam dar origem a uma avaliação do Plano. A qualidade de tais informações dependerá de 

uma revisão em aspectos metodológicos da própria etapa de monitoramento, seja dos papéis e 

responsabilidades de concessão dos dados, seja na característica dos dados solicitados, sua 

forma e conteúdo padronizado. Por outro lado, tais informações e análises, devem servir tanto 

para a gestão da própria Secretaria de Estado, na qual o gestor poderá tomar certas decisões, ou 

inquirir sobre os resultados aos coordenadores de cada projeto. E ainda, a dimensão de avaliação 

do Plano em um nível mais estratégico de governo, também deveria suscitar questionamentos 

aos líderes de cada pasta a respeito da sua capacidade de execução, bem como necessidades 

para melhoria da mesma. 

 O que se defende é que quando existe uma rede com um ciclo de etapas, que envolva 

diferentes níveis (tático e estratégico), torna-se mais fácil gerar informações úteis a uma melhor 

gestão dos recursos públicos. À medida que uma análise consistente e rotineira do Plano é feita 

num nível mais estratégico do governo ou no interior das Secretarias, e é levada como feedback 

aos setores, os mesmos devem ser estimulados a se utilizar desse feedback para passar a gerar 

novas avaliações e críticas sobre seus projetos. Desta forma, seria possível passar da escala de 

avaliação mais ampla do Plano, para o estímulo a uma avaliação de ações e programas, que em 

suas diferentes instâncias, se complementam. Entende-se, portanto, que o potencial da rede de 

planejamento e orçamento hoje instituída no Estado do Rio de Janeiro deveria ser aproveitado, 

e o estímulo por tais estudos poderia ser fomentado por um órgão central, no caso a própria 
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Comissão Central de Planejamento e Orçamento, hoje composta por membros da Secretaria de 

Fazenda e Planejamento.  

As atribuições das Comissões Central e Setoriais criadas pelo Decreto Estadual nº 

42.808 de 2011, se restringiam naquele à elaboração e revisão do PPA. Porém, tanto a 

Resolução SEPLAG nº 647/2012, quanto o Manual de Monitoramento e Avaliação (2012), 

definiram responsabilidades mais amplas para esses integrantes da rede de planejamento, que 

contemplassem as demais etapas do ciclo de gestão.  

Em consonância com o que foi exposto, cabe destacar o Art. 2 º da Resolução SEPLAG 

n º 647/ 2012, que previu a coordenação e fomento, além da sistematização de informações e 

resultados do monitoramento, por um órgão central:  

Art. 2º - Compete à SEPLAG coordenar o processo de monitoramento e 

avaliação dos programas, ações e produtos do PPA/RJ 2012-2015, disponibilizar 

metodologia, orientação ao apoio técnico, sistematizar as informações, resultados 

do monitoramento e exercer a articulação com os gestores responsáveis pela 

implementação dos programas nos órgãos, entidades, por meio de sistema 

informatizado. 

Em relação às determinações do próprio Manual de Monitoramento e Avaliação (2012: 

10-12): 

Comissão Central 

 Garantir o cumprimento do disposto nas normas de elaboração, revisão, 

monitoramento e avaliação dos planos e programas; 

 Orientar, supervisionar e dar suporte técnico às Comissões Setoriais que 

irão incumbir-se da elaboração, da revisão, da monitoria e da avaliação dos planos e 

programas; 

 Estabelecer e fazer cumprir o cronograma das atividades a serem 

desenvolvidas; 

 Avaliar e sistematizar as informações fornecidas pelas Comissões 

Setoriais; 

 Tomar as providências cabíveis para viabilizar o andamento dos 

trabalhos. 

Comissões Setoriais 
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 Executar o processo de elaboração, revisão, monitoria e avaliação dos 

planos, programas e estudos do órgão da Administração Direta e suas Entidades 

Vinculadas de acordo com as normas e procedimentos estabelecidos em manual próprio; 

 Interagir com as instâncias superiores dos órgãos da Administração 

Direta e suas Entidades Vinculadas, na busca de construção de uma programação 

compatível com os objetivos setoriais e os macro-objetivos do Governo; 

 Responsabilizar-se pelo lançamento de dados nos sistemas de 

informação; 

 Monitorar a execução dos programas e ações objetivando subsidiar a 

tomada de decisão e contribuir para o alinhamento dos programas às orientações de 

governo. 

 

Uma vez que não se consolidou o alicerce da metodologia de avaliação pretendida para 

o PPA 2012-2015, que era a sala de situação prevista no manual de monitoramento e avaliação 

(2012), considera-se ímpar o momento de reflexão sobre a continuidade da metodologia 

aplicada para a elaboração e revisão do Plano, bem como a criação de uma metodologia para o 

monitoramento e avaliação, tendo em vista a iminência de conclusão de metade de um novo 

quadriênio se utilizando das mesmas bases conceituais e metodológicas. A opção por manter a 

mesma forma para as etapas de elaboração e revisão do PPA direciona a proposta para uma 

tentativa de aplicação da sistemática de monitoramento e avaliação implantada pelo Governo 

Federal, demonstrada no capítulo anterior, com adaptações para a esfera estadual agregando 

análises semelhantes às demonstradas nesse tópico.  

 

5.2. As Percepções da Rede de Planejamento: Perfil e Dinâmica 

Tendo em vista o enriquecimento deste trabalho, foi aplicado um questionário de 

entrevista estruturada aos presidentes das Comissões Setoriais, que alicerçam o princípio da 

rede de planejamento no estado. Os presidentes são sempre integrantes da Secretaria de Estado 

indicados pelo Secretário da pasta, e eles têm por função promover a articulação entre o órgão 

central de planejamento, representado pela Comissão Central, e os demais técnicos da comissão 

setorial, incluindo membros da Secretaria de Estado e dos órgãos ou entidades vinculadas. Cabe 

ao presidente disseminar, no âmbito setorial, as normas e procedimentos em que as atividades 

relacionadas ao ciclo de gestão do PPA, LDO e LOA estarão pautadas. 

Nesse sentido, o referido questionário foi aplicado a um universo de 17 presidentes 

(número total de comissões existentes em setembro de 2017), dos quais 14 responderam. Foi 
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utilizada a plataforma do Google, na qual a opção selecionada de envio garantia o sigilo da 

informação ao participante, sem associação da resposta ao e-mail. No entanto, foi feito um 

contato telefônico prévio para a explicação do intuito da pesquisa e a importância da 

participação. Não foram encontradas resistências para a participação ou negativas. Acredita-se 

que o alto grau de participação, representando 82%, se deveu ao interesse dos técnicos em expor 

sua opinião, e também ao fato da pesquisadora também integrar a rede de planejamento, 

atualmente como presidente da Comissão Setorial de Ambiente, o que facilitou o levantamento 

de contatos através da Superintendência de Planejamento da Secretaria de Estado de Fazenda e 

Planejamento, e a proximidade com os entrevistados. 

O questionário foi concebido para captar informações a respeito do perfil dos servidores 

que atuam na rede de planejamento, após seis anos de sua constituição em 2011, e também a 

dinâmica do trabalho executado com possíveis críticas ao modelo atual. Trata-se de um retrato 

definido em uma amostra de integrantes, portanto, uma tentativa introdutória de reflexão não 

taxativa ou exaustiva. Pelo contrário, esta pesquisa busca induzir a discussão metodológica 

atual, para que outros estudos venham a aprofundar esses temas e desenvolver soluções 

relevantes e aplicáveis para os possíveis problemas encontrados. 

Sobre o perfil dos entrevistados, foi possível levantar as seguintes informações 

demonstradas nos gráficos a seguir. 

 

Gráfico 11 – Regime de contratação dos entrevistados 

 

Fonte: Questionário aplicado em setembro de 2017 – anexo 1. 
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Não existe um critério de seleção a respeito do regime de contratação de cada servidor 

indicado para a presidência da Comissão Setorial de Planejamento. Nesse sentido, dentre os 

participantes, entende-se como mista a participação de servidores concursados ou não.  

 

Gráfico 12 – Grau de escolaridade dos entrevistados 

 

Fonte: Questionário aplicado em setembro de 2017 – anexo 1. 

Pode ser verificado um alto grau de escolaridade entre os integrantes da presidência das 

Comissões Setoriais, com 78,6% dos que responderam ao questionário apresentarem pós-

graduação ou mais, enquanto 21,4% tem ensino superior completo. Não foram detectados 

integrantes com apenas o nível médio. 

 

Gráfico 13 – Tempo de trabalho dos entrevistados no serviço público  

 

Fonte: Questionário aplicado em setembro de 2017 – anexo 1. 
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Foi constatado que a maioria dos que responderam ao questionário tem mais de dez anos 

trabalhando no serviço público, 64,3%. Não foram encontrados servidores com menos de um 

ano. 

 

Gráfico 14 – Tempo de trabalho dos entrevistados na Comissão de Planejamento  

 

Fonte: Questionário aplicado em setembro de 2017 – anexo 1. 

 

Sobre o tempo trabalhando na Comissão de Planejamento, verifica-se que a maioria se 

encontra na faixa de um a cinco anos, 42,9% e 28,6% entre cinco e dez anos, o que ratifica que 

a maioria dos presidentes atua desde o PPA anterior, corroborado pelo Gráfico 15, a seguir. 

 

Gráfico 15 – Participação dos entrevistados na Elaboração do PPA 2012-2015  

 

Fonte: Questionário aplicado em setembro de 2017 – anexo 1. 
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Gráfico 16 – Participação dos entrevistados na Execução do PPA 2012 – 2015  

 

Fonte: Questionário aplicado em setembro de 2017 – anexo 1. 

 

Um maior número dos que responderam ao questionário participaram da execução do 

PPA 2012-2015, ou seja, não estavam na Comissão em 2011, o ano de elaboração do Plano, 

mas começaram a fazer parte em 2012. 

 

Gráfico 17 – Participação dos entrevistados em Planos Plurianuais do Estado 

 

Fonte: Questionário aplicado em setembro de 2017 – anexo 1. 

 

 

 

 



100 
 

Gráfico 18 – Classificação dos entrevistados sobre o seu conhecimento em planejamento 

Público 

 

Fonte: Questionário aplicado em setembro de 2017 – anexo 1. 

 

Conforme as respostas obtidas, os presidentes consideram que seu conhecimento em 

planejamento público pode se concentrar principalmente entre as notas 7 e 8. A média seria 7,5. 

Gráfico 19 – Classificação do conhecimento dos entrevistados sobre PPA 

 

Fonte: Questionário aplicado em setembro de 2017 – anexo 1. 

 

Sobre o PPA, eles acreditam que a média sobe, com a maior concentração das 

pontuações na nota 8. A média seria 7,85. 
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Gráfico 20 – Classificação do Conhecimento dos entrevistados sobre Lei Orçamentária 

 

Fonte: Questionário aplicado em setembro de 2017 – anexo 1. 

Para a Lei Orçamentária, a maior quantidade de participantes respondeu nota 7. A média 

neste caso ficou em 7,5. Porém, cabe ressaltar que a pontuação 5 surgiu nesta modalidade. 

 

 

Gráfico 21 – Classificação do Conhecimento dos entrevistados sobre Lei de Diretrizes 

Orçamentárias 

 

Fonte: Questionário aplicado em setembro de 2017 – anexo 1.  

 

É notório o menor conhecimento do grupo a respeito da LDO, o instrumento cuja 

metodologia é a mais indefinida, como já tratado anteriormente nesse trabalho. A maior 

quantidade de participantes respondeu nota 7, porém a média foi 7,14. 
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Gráfico 22 – Classificação pelos entrevistados, do Conhecimento sobre os Instrumentos 

Institucionais de Planejamento entre os demais servidores do órgão 

 

Fonte: Questionário aplicado em setembro de 2017 – anexo 1. 

 

Quando questionados sobre o grau de conhecimento dos demais servidores do órgão a 

respeito dos instrumentos institucionais de planejamento, automaticamente percebe-se maior 

nível de imprecisão nas respostas, que ficam variadas, e embora a maior quantidade de 

participantes tenha respondido 7, a média é a mais baixa, com 5,85. Isso reflete o entendimento 

dos participantes sobre um baixo conhecimento dos demais servidores, o que poderá ser 

confirmado mais a frente nos Gráficos 23 e 24, com a baixa iniciativa de feedback aos gestores 

e áreas sobre o seu desempenho no Plano. É possível atrelar o baixo nível de conhecimento à 

baixa legitimidade do instrumento e dificuldade de fortalecimento. 

De forma complementar, essa pesquisa buscou em outras perguntas do questionário, 

entender um pouco da dinâmica do trabalho executado no âmbito das comissões. Sobre esse 

aspecto, foram levantados os seguintes resultados a seguir. 

O Gráfico 23 demonstra as respostas dos participantes sobre a utilização do 

levantamento quadrimestral e anual das metas dos produtos realizados no PPA como 

instrumento de monitoramento do órgão. O resultado foi que cerca de 70% responderam que 

sim, contra 30% não. 
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Gráfico 23 – Utilização das Metas do PPA como Meio de Monitoramento e Avaliação 

do Órgão 

 

Fonte: Questionário aplicado em setembro de 2017 – anexo 1. 

 

No entanto, esse resultado entra em contradição com o Gráfico 24, a seguir, cujo 

resultado advém da seguinte pergunta: Há divulgação, dentro do órgão, do resultado ou 

avaliação de metas coletadas quadrimestralmente ou anualmente (feedback de desempenho)? 

Conforme o resultado, aproximadamente 65% dos participantes disseram que não. 

Logo, se não há utilização pelo órgão dos resultados de monitoramento de metas como 

instrumento de feedback, não se poderia afirmar que ele é utilizado como meio de 

monitoramento e avaliação, pois se trataria de um instrumento pró-forma ao passo que seus 

resultados não são disseminados no órgão. 

 

Gráfico 24 – Divulgação das Metas Coletadas Quadrimestralmente no Órgão 

 

Fonte: Questionário aplicado em setembro de 2017 – anexo 1. 
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Gráfico 25 – Existência de Instrumento Paralelo de Controle de Prioridades 

 

Fonte: Questionário aplicado em setembro de 2017 – anexo 1. 

 

O Gráfico 25 demonstra que 50% dos que responderam ao questionário afirmaram haver 

instrumentos paralelos de acompanhamento de prioridades, sem alinhamento às metas do PPA. 

Como já tratado neste trabalho, a existência desse tipo de acompanhamento gera o 

enfraquecimento do Plano. Embora não se deva confundir o Plano com uma ferramenta de 

gestão, é fundamental que a ferramenta desenvolvida no âmbito de cada Secretaria leve em 

consideração a interface do Plano, reforçando sua legitimidade institucional. 

 

Gráfico 26 – Participação dos gestores a partir da coleta dos dados quadrimestrais 

 

Fonte: Questionário aplicado em setembro de 2017 – anexo 1. 

Aproximadamente 80% dos participantes apontaram que há envolvimento dos gestores 

no acompanhamento quadrimestral. Nesse caso, gestores são os gerentes, superintendentes e 

diretores.  
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Gráfico 27 – Liderança em reuniões sobre planejamento com demais servidores 

 

Fonte: Questionário aplicado em setembro de 2017 – anexo 1. 

 

O gráfico 27 responde a seguinte pergunta: você lidera reuniões internas para falar de 

planejamento com os demais servidores? Exemplo: divulgação dos instrumentos de 

planejamento quando elaborados ou revistos, divulgação de relatórios quadrimestrais e anuais, 

traçar diagnósticos dos principais problemas da revisão, oficinas, etc. Percebe-se que pouco 

mais de 70% dos presidentes que responderam ao questionário lideram reuniões com demais 

servidores não integrantes da rede diretamente. Essa iniciativa é importante para a dinâmica do 

trabalho dentro das Comissões setoriais, e mais ainda, na disseminação e amplificação da rede, 

que passa a ser maior e com integrantes indiretos que colaboram com o trabalho e disseminam 

o Plano. 

 

Gráfico 28 – Calendário de planejamento do órgão 

 

Fonte: Questionário aplicado em setembro de 2017 – anexo 1. 
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Foi perguntado aos presidentes de comissão se o órgão teria algum calendário de 

planejamento próprio, à parte dos eventos formais determinados pela Comissão Central de 

Planejamento. O resultado demonstra que 64,3% depende da indução do órgão central para 

executar tarefas e atividades relacionadas ao Planejamento. Nesse sentido, subentende-se que 

as reuniões consideradas no Gráfico 27, referem-se especificamente ao que é fomentado pela 

Comissão Central, dentro do calendário tradicional de planejamento, e não são iniciativas 

complementares. 

 

Gráfico 29 – Acesso ao Secretário da Pasta 

 

 

Fonte: Questionário aplicado em setembro de 2017 – anexo 1. 

 

Ao questionar aos presidentes sobre seu acesso a reuniões com o secretário para tratar 

dos assuntos atinentes à Comissão de Planejamento e Orçamento, foi possível verificar que em 

pouco mais de 40% dos casos os presidentes que responderam ao questionário não participam 

de reunião com o secretário para tratar desses assuntos. 

Sobre a participação de toda a Secretaria na elaboração do Relatório Anual de execução 

do PPA, conforme o Gráfico 30 a seguir, verifica-se que em aproximadamente 70% dos casos 

há uma integração das diferentes áreas do órgão, mas em quase 30% das respostas, há uma 

concentração da tarefa na assessoria de planejamento. O distanciamento entre quem executa os 

projetos e é responsável pela entrega dos produtos da Secretaria, bem como dos instrumentos 

de planejamento é um risco à sua legitimidade. Embora não ocorra na maioria dos casos 

analisados, esse ponto não deve ser negligenciado. 



107 
 

Gráfico 30 – Participação no Relatório Anual 

 

Fonte: Questionário aplicado em setembro de 2017 – anexo 1. 

 

Gráfico 31 – Participação dos Integrantes da Comissão 

 

Fonte: Questionário aplicado em setembro de 2017 – anexo 1. 

 

É possível afirmar que nem todos os integrantes da Comissão Setorial atuam nas tarefas 

propostas pela Comissão Central. Essa constatação de que em 50% dos casos a Comissão 

sobrecarrega tarefas em alguns membros, se relaciona a alguns pontos que merecem destaque. 

Primeiro, pode haver um problema na escolha do perfil dos demais integrantes que não 

participam das atividades, muitas vezes cargos mais gerenciais não se envolvem tanto quanto 

funções mais técnicas, por outro lado, a capacidade de atuação da comissão com menos 

membros nas atividades fica reduzida, dificultando o contato com todas as áreas do órgão, a 

disseminação do conhecimento e consequente aumento de legitimidade dos instrumentos 

institucionais de planejamento. 
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Gráfico 32 – Conhecimento do Secretário sobre Instrumentos Institucionais de 

Planejamento 

 

Fonte: Questionário aplicado em setembro de 2017 – anexo 1. 

 

Quando questionados a respeito do conhecimento do Secretário da pasta sobre os 

instrumentos institucionais de planejamento, os presidentes concentraram as respostas em dois 

itens. Afirmaram que cerca de 70% tem conhecimento de todos, contemplando o PPA, a LDO 

e a LOA, e 30% afirmaram que teriam conhecimento apenas do PPA e da LOA. Esses dados se 

mostram um pouco contraditórios em relação aos dados do Gráfico 29, em que 42,9% dos 

presidentes afirmaram não ter reuniões com o Secretário de sua pasta para tratar de assuntos 

relacionados ao planejamento e instrumentos institucionais de planejamento. 

 

Gráfico 33 – Percentual de Execução dos Produtos no Último Ano 

 

Fonte: Questionário aplicado em setembro de 2017 – anexo 1. 
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Esse gráfico se relaciona indiretamente com o Gráfico 24. Muitas vezes os resultados 

obtidos através da apuração de metas dos relatórios quadrimestrais e anuais de ações realizadas 

não são divulgados (64% dos casos que responderam esse questionário), porém o que se desejou 

apurar através dessa pergunta foi se o levantamento é feito pelos próprios integrantes da 

Comissão Setorial. Em 21,4% dos casos esse acompanhamento do percentual de execução dos 

produtos sequer é feito; nos casos em que é feito, os resultados apurados coadunam com o baixo 

nível de execução demonstrado na análise da seção anterior deste capítulo. Apenas 7%, ou seja, 

somente uma pessoa que respondeu ao questionário afirmou ter percentual de execução de seus 

produtos acima de 90% em relação ao previsto. As maiores concentrações estão entre 10 e 30% 

de execução e 60 e 90%, com 28,6% das respostas; 14,3% das respostas apontaram execução 

entre 30 e 60%. 

Gráfico 34 – Grau de Estruturação das Etapas do Ciclo de Gestão 

Fonte: Questionário aplicado em setembro de 2017 – anexo 1. 

 

Os presidentes pontuaram cada etapa do ciclo de planejamento, com vistas a ordenar o 

seu grau de estruturação. Conforme as respostas, o ordenamento ficou da seguinte maneira: 

1) Elaboração do PPA, LDO e LOA 

2) Monitoramento 

3) Revisão do PPA 

4) Avaliação 

Tal resultado ratifica o exposto no capítulo anterior, onde os procedimentos adotados 

para a elaboração, monitoramento e revisão do PPA estão mais maduros do ponto de vista 
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metodológico e seu alinhamento no âmbito das comissões, porém, a avaliação segue como a 

etapa mais negligenciada em função da falta de procedimentos e ferramentas adequadas. 

Para concluir o questionário, foi solicitado que os presidentes pontuassem as possíveis 

deficiências da rede de planejamento, o intuito era estabelecer um ranking, conforme a sua 

percepção. O que se observa na tabela a seguir, que traz o levantamento das respostas, é que 

não existe um consenso sobre quais seriam as questões mais negativas ou menos impactantes 

no resultado do trabalho desempenhado pela rede. A primeira colocada foi a resposta em que 

houve maior consenso, pois recebeu de fato o maior número de votos para a primeira colocação, 

que é a “falta de priorização e chancela do chefe do poder executivo para o fortalecimento dos 

instrumentos institucionais de planejamento”. Na sequência, os demais problemas apresentaram 

empate nas votações. Para a segunda colocação houve empate de três votos para a baixa 

divulgação dos instrumentos de planejamento aos demais servidores e cidadãos, pouca 

capacitação dos servidores, e precariedade de ferramentas. Na terceira colocação, houve empate 

para a baixa divulgação dos instrumentos de planejamento aos demais servidores e cidadãos e 

a ausência de espaços para a troca de ideias e melhores práticas. Essa situação de empate 

ocorreu ainda para os demais problemas listados, e visando solucionar essa limitação, o ranking 

foi estabelecido com base nos seguintes critérios, que deram origem à tabela abaixo, onde a 

coluna que tem a marcação em amarelo demonstra a linha que foi classificada naquela posição: 

1) O primeiro critério para ordenamento é o problema que teve maior 

número de votos em cada posição. 

2) O segundo critério, em caso de empate é dar prioridade para o problema 

que teve sua maior pontuação naquela posição. Exemplo: embora o baixo engajamento 

do líder da pasta estivesse empatado com a quarta colocação com a precariedade de 

ferramentas, e a pouca capacitação dos servidores, o mesmo ficou na quinta colocação, 

pois teve cinco votos na mesma, contra quatro na quarta. 

3) Permanecendo outros problemas empatados, se dá prioridade na 

colocação ao que nas demais colocações restantes, não tenham uma pontuação mais 

relevante. Exemplo: Embora a precariedade de ferramentas tenha tido a mesma 

pontuação para a quarta posição junto com a pouca capacitação dos servidores, e o baixo 

grau de mobilização da rede; ele fica em sétimo lugar, tendo em vista que para as duas 

posições restantes, sexta e sétima, esse problema era o que apresentava votos para a 

sétima, em detrimento do baixo grau de mobilização, que só apresentava pontuação até 

a sexta colocação.  

Sendo assim, o ranking seria: 

1) Falta de priorização e chancela do chefe do Executivo no fortalecimento 

dos instrumentos institucionais de planejamento. 
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2) Baixa divulgação dos instrumentos institucionais de planejamento entre 

os demais servidores e os cidadãos 

3) Ausência de espaços para a troca de ideias e melhores práticas 

4) Pouca capacitação dos servidores 

5) Baixo engajamento do líder da pasta 

6) Baixo grau de mobilização da rede através da Secretaria de Fazenda e 

Planejamento 

7) Precariedade de ferramentas 

 

Quadro 4 – Ranking Possíveis Deficiências da Rede de Planejamento 

 

Fonte: Elaboração Própria, dados do Questionário aplicado em setembro de 2017 – 

anexo 1. 

No entanto, embora estabelecidos os critérios acima, o que se conclui é pela falta de 

consenso a respeito dos problemas e reais deficiências da rede. Isso pode simbolizar uma falta 

de reflexão conjunta a respeito dos seus rumos e propostas consistentes para a melhoria da 

mesma e sua dinâmica. Na verdade, todos os gargalos listados estão interligados, podendo 

ressaltar, por exemplo, que o baixo engajamento dos líderes da pasta (Secretários e Presidentes 

dos órgãos e entidades) se associa ao seu esforço para o atendimento de uma agenda de 

prioridades determinada pelo Chefe do Executivo, que dificilmente contempla o fortalecimento 

dos instrumentos institucionais de planejamento, e a gestão voltada para resultados.  

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

Baixa Divulgação dos instrumentos de 

planejamento para demais servidores e cidadãos
0 3 2 3 3 1 2

Pouca Capacitação dos Servidores 2 3 1 4 3 1 0

Precariedade de ferramentas 1 3 0 4 2 2 2

Baixo engajamento do líder da pasta
0 1 1 4 5 1 1

Baixo grau de mobilização da rede através da 

Secretaria de Fazenda e Planejamento 1 2 1 4 4 2 0

Ausência de espaços para troca de ideias e 

melhores práticas 1 2 2 4 3 0 2

Falta de priorização e chancela do chefe do 

Executivo no fortalecimento dos instrumentos 

institucionais de planejamento 3 2 3 2 2 0 2

Pontuação para os Possíveis Deficiências da Rede de Planejamento

Colocação

Deficiências



112 
 

CONCLUSÃO 

 

Ao se analisar a trajetória do planejamento no Brasil, é possível verificar inúmeros 

avanços e iniciativas de sucesso. No entanto, o que se constata é a sazonalidade com que os 

temas de planejamento se tornam ou não relevantes no cenário político, econômico e 

administrativo, de acordo com a conjuntura que serve de pano de fundo em cada momento. A 

vulnerabilidade a que estão sujeitas suas estruturas são marca ao longo de toda análise feita por 

esse trabalho no primeiro capítulo, quando observado o âmbito federal. Porém, ela também 

pode ser percebida no estado federativo objeto da pesquisa, caracterizada pelo constante 

desmonte ou reaparelhamento de Ministérios e Secretarias de Planejamento.  

Com vistas ao alinhamento dos conceitos que emergem a partir da introdução do 

gerencialismo na reforma administrativa da década de 1990, o segundo capítulo deu enfoque às 

etapas de monitoramento e avaliação no ciclo de gestão. Tornava-se fundamental o controle de 

resultados, tendo em vista o cenário de crise fiscal que impunha aos gestores executar mais com 

menos recursos, em função da crescente demanda social. Por outro lado, o aumento da 

descentralização de serviços para agências autônomas trazia à tona a necessidade de 

fiscalização sobre o executado. Foram tratados, então, os conceitos advindos principalmente da 

agenda neoliberal, bem como os critérios e classificação de diferentes tipos de avaliação. 

O trabalho destacou a partir do terceiro capítulo um momento importante para o 

Governo Federal quanto aos avanços metodológicos e da sistemática de avaliação de 

programas, desenvolvida no âmbito do PPA 2000-2003. Como paralelo, o quarto capítulo tratou 

do caso do Estado do Rio de Janeiro, enfatizando pontos em comum com a iniciativa em 

destaque do Governo Federal, e as deficiências na implementação do benchmarking feito com 

o mesmo. Para isso, o foco principal da análise se voltou para a sistemática de avaliação, ou a 

sua ausência, no caso do estado.  

Alguns equívocos puderam ser observados a respeito da metodologia aplicada no âmbito 

federal, porém o que se constata no âmbito estadual é uma grande lacuna a respeito do 

monitoramento e avaliação como forma de subsidiar a tomada de decisão dos gestores, trazendo 

à tona a incapacidade de implementação de fato de uma administração pública gerencial voltada 

para a gestão de resultados.  

Como proposta, esse trabalho voltou-se no quinto e último capítulo, para a realização 

de um exercício avaliativo do PPA do Estado do Rio de Janeiro para o ano de 2015, constatando 

que além dos baixos níveis de execução orçamentária e física dos produtos, os mesmos 
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dificilmente serão modificados, caso não haja reflexão e adequação da metodologia de 

monitoramento e avaliação vigente. Através de um questionário aplicado aos presidentes de 

Comissões Setoriais de Planejamento, foi possível ratificar questões que dificultam essa 

reflexão, quando se verifica, por exemplo, a baixa disseminação dos instrumentos institucionais 

de planejamento entre os demais servidores que não atuam na rede diretamente, mas que 

executam projetos e programas, bem como ao cidadão. Este último, não se vê inserido em 

nenhuma das etapas do ciclo, logo, a participação social também não conseguiu ser atingida 

através da sistemática atual. 

Constatou-se que hoje os dados são gerados, mas não são produzidas informações, nem 

pelos órgãos setoriais, para fins de feedback e retroalimentação do ciclo de gestão, e nem pelo 

órgão central que compõe a Comissão Central de Planejamento através da Secretaria de 

Fazenda e Planejamento. Cabe destacar, ainda, a dificuldade de acesso desses presidentes ao 

Secretário da Pasta, seu nível de capacitação nos temas específicos, a existência de modelos 

paralelos de monitoramento de projetos prioritários, os quais não se associam ao PPA, e a 

percepção de que o trabalho desempenhado pelo planejamento não tem o apoio e chancela 

adequado do Chefe do Poder Executivo, representando assim um entrave para o fortalecimento 

dos instrumentos institucionais de planejamento, e sua utilidade não como ferramenta de gestão 

em si, mas diretamente ligada à ferramenta instalada, a qual deve ser parametrizada tomando 

por base os aspectos metodológicos do PPA, LDO e LOA.  

Sobre o último ponto levantado, se pode fazer uma inferência a respeito de instrumentos 

paralelos de gestão criados, tais como contratos de gestão desenvolvidos no âmbito de 

Secretarias de Estado e seus órgãos vinculados, cujas metas não se associavam com as do PPA. 

A falta de alinhamento do instrumento constitucional de planejamento, e o instrumento de 

gestão interna, reforçam tanto a falta de legitimidade do PPA dentre os servidores, quanto a 

questão de que nenhum benefício ou perda são levados aos gestores pelo fato do atingimento 

ou não de suas metas, enfraquecendo o principal pilar da gestão por resultados. Nesse sentido, 

acontecia a apropriação do instrumento de gestão, quando existente, que gerava benefício 

financeiro ao servidor, enquanto o PPA ficava à margem do que se executava na realidade.  

Através das reflexões apresentadas, objetivou-se o fomento a demais desdobramentos 

da pesquisa a partir do pressuposto de que é preciso avançar em métodos de avaliação, ainda 

que isso implique na revisão ou aperfeiçoamento da metodologia já implementada para as 

demais etapas do ciclo de gestão que se encontram mais amadurecidas, como a elaboração do 

PPA e o monitoramento, por exemplo. Para isso, será necessário o abandono de antigos 
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pressupostos sobre o formato da avaliação pensada, bem como a promoção de uma 

reestruturação das ferramentas metodológicas e tecnológicas dadas.  

O aumento da eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas, através de uma 

gestão consciente, racional, e transparente depende da evolução dessas reflexões, que não se 

fazem tardias no Brasil, porém mais uma vez se veem interrompidas ou colocadas em segundo 

plano, diante da conjuntura econômica e política que se apresenta. Nesse sentido, o 

planejamento deveria deixar de ser um foco apenas dos momentos favoráveis e de abundância 

de recursos, e passar a ser uma necessidade fundamental nos momentos de crise e escassez. No 

caso do Estado do Rio de Janeiro aqui tratado, se torna latente essa necessidade, quando se 

observa no auge da crise deflagrada em 2016, a Secretaria de Planejamento se fundir à 

Secretaria de Fazenda. Nesse novo cenário, o Planejamento se reduz a uma Superintendência 

com poucos recursos e força de atuação, limitada pela simples execução do que é 

constitucionalmente exigido. A partir dos pontos colocados por essa pesquisa, se espera a 

continuidade para o amadurecimento das estruturas estaduais de planejamento como um todo, 

através de uma melhor gestão dos recursos públicos com foco no cidadão.  
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ANEXO 1  

Questionário de Pesquisa - Rede de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro 

 

Este questionário tem a intenção de avaliar, para fins acadêmicos, o perfil dos servidores 

que atuam na rede de planejamento do estado do Rio de Janeiro, bem como as atividades 

desenvolvidas no âmbito das comissões setoriais de planejamento. Todas as informações 

permanecerão em sigilo. 

 

Você é servidor concursado? * 

( ) Sim 

( ) Não 

 

Qual o seu grau de escolaridade? * 

( ) Nível Fundamental Completo 

( ) Nível Médio Completo 

( ) Nível Superior Completo 

( ) Pós - graduado ou mais 

 

Há quanto tempo está trabalhando no serviço público? * 

( ) Até 1 ano 

( ) De 1 a 5 anos 

( ) De 5 a 10 anos 

( ) 10 anos ou mais 

 

Há quanto tempo você faz parte da Comissão de Planejamento e Orçamento? * 

( ) Até 1 ano 

( ) De 1 a 5 anos 

( ) De 5 a 10 anos 

( ) 10 anos ou mais 

 

Você participou da elaboração do PPA 2012-2015? * 

( ) Sim 

( ) Não 
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Você participou da execução do PPA 2012-2015? * 

( ) Sim 

( ) Não 

 

Você participou da elaboração de quantos Planos Plurianuais no estado? * 

( ) Nenhum 

( ) Um 

( ) Dois 

( ) Três ou mais 

 

De zero a dez, como você classifica o seu conhecimento sobre planejamento público? * 

 

De zero a dez, como você classifica o seu conhecimento sobre PPA? * 

 

De zero a dez, como você classifica o seu conhecimento sobre Lei Orçamentária? * 

 

De zero a dez, como você classifica o seu conhecimento sobre Lei de Diretrizes Orçamentária? 

* 

 

De zero a dez, como você classifica o conhecimento dos instrumentos de planejamento (PPA, 

LDO, LOA) dentre os demais servidores do seu órgão. Eles conhecem o conteúdo do 

planejamento do órgão? * 

 

Quantos cursos você já fez associados a planejamento público? Quais? * 

 

As metas do PPA são utilizadas como meio de monitoramento e avaliação de desempenho do 

órgão em que você trabalha? * 

( ) Sim 

( ) Não 

 

Existe algum instrumento paralelo de controle de metas prioritárias do órgão em que você 

trabalha, que não seja alinhado ao PPA? * 
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( ) Sim 

( ) Não 

 

A coleta de dados quadrimestrais é feita com o envolvimento de todos os gestores? Neste caso, 

gestores são os gerentes, diretores, superintendentes ou coordenadores, e não apenas a equipe 

técnica. * 

( ) Sim 

( ) Não 

 

Há divulgação, dentro do órgão, do resultado ou avaliação das metas coletadas 

quadrimestralmente ou anualmente (feedback de desempenho)? * 

( ) Sim 

( ) Não 

 

Você lidera reuniões internas para falar de planejamento com os demais servidores? Exemplo: 

divulgação dos instrumentos de planejamento quando elaborados ou revistos (PPA, LDO e 

LOA), divulgação de relatórios quadrimestrais e anuais, traçar diagnósticos dos principais 

problemas para a revisão, oficinas, etc. * 

( ) Sim 

( ) Não 

 

Existe algum calendário de planejamento próprio do seu órgão? Neste caso o intuito é saber se 

existe uma iniciativa à parte da SEFAZ/ SEPLAG, que seja além do calendário de elaboração, 

revisão e coleta de metas do PPA, elaboração de LDO e LOA. * 

( ) Sim 

( ) Não 

 

Você participa de reuniões com o (a) Secretário (a) da pasta para tratar de: * 

( ) Planejamento, metas, indicadores, mas não do PPA 

( ) Orçamento, LOA 

( ) Planejamento em sentido amplo, inclusive PPA 

( ) Planejamento, sem PPA e Orçamento 

( ) Planejamento, com PPA e Orçamento 
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( ) Não participo de reuniões com o (a) Secretário (a) para esses assuntos 

 

O relatório anual é feito em conjunto com todas as áreas do órgão ou concentrado na assessoria 

de planejamento? * 

( ) Sim, todas as áreas são envolvidas 

( ) Não, se o trabalho é concentrado na assessoria de planejamento, ou área similar 

 

Todos os integrantes da Comissão participam de todas as rotinas e trabalhos associados à 

comissão? (relatório quadrimestral, relatório anual, elaboração de PPA, LDO e LOA, revisão) 

* 

( ) Sim 

( ) Não 

 

Quais instrumentos o (a) Secretário (a) da pasta tem conhecimento? * 

( ) PPA 

( ) LOA 

( ) LDO 

( ) PPA e LOA 

( ) PPA e LDO 

( ) LOA e LDO 

( ) Todos 

( ) Nenhum 

 

Qual foi o grau de execução dos produtos previstos no PPA ao longo do último ano? * 

( ) 10 a 30% - baixo 

( ) 30 a 60% - médio 

( ) 60 a 90% - satisfatório 

( ) 90% ou mais - muito satisfatório 

( ) Esse acompanhamento não faz parte da minha rotina 

 

Em que ordem você classificaria as razões das possíveis deficiências da rede de planejamento 

hoje existente? Marque 1 para a maior deficiência e 7 para a menor. Ou seja, em cada linha, 
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assinale a coluna que tem a pontuação que considera adequada. A ideia é fazer um ranking. 

Todas as linhas devem estar pontuadas. * 

 

( ) Baixa divulgação dos instrumentos de planejamento para o seu fortalecimento (entre 

servidores e cidadãos) 

(  ) Pouca capacitação dos servidores que atuam na rede 

(  ) Precariedade de ferramentas (tecnologia, manuais) para o desempenho do trabalho 

( ) Baixo engajamento do líder da pasta (Secretaria) nas questões relacionadas ao planejamento 

( ) Baixo grau de mobilização da rede através da Secretaria de Fazenda e Planejamento, 

encontros sazonais e espaçados 

( ) Ausência de espaços para deliberações, troca de ideias e melhores práticas entre os membros 

da rede 

( ) Falta de priorização e chancela do chefe do poder Executivo para fortalecimento dos 

instrumentos de planejamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas 

 

Qual o grau de estruturação de cada uma das etapas do ciclo de planejamento? Entenda 

estruturado como completo e organizado. Coloque 1 para o mais estruturado e 4 para o menos 

estruturado. A ideia é fazer um ranking. Todas as linhas devem estar pontuadas. * 

 

( ) Elaboração do PPA, LDO e LOA 

( ) Monitoramento (envolvendo coleta e consolidação de dados) 

( ) Avaliação, conforme os dados gerados do monitoramento 

( ) Revisão do PPA, metas e prioridades e despesas projetadas para a LOA, conforme as 

informações geradas da avaliação 

 

 


