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Sobre este documento 
 
Este documento tem como objetivo apresentar o resultado de uma série de discussões e trabalhos 
feitos no âmbito do Fórum de Integração de julho a dezembro de 2008. Os objetivos do Fórum e 
todos os demais conteúdos apresentados são resultado do trabalho conjunto entre as organizações 
participantes. Além dos produtos/resultados, estão relacionadas as atividades realizadas.   
 
1. Sobre o Fórum 

A. Objetivos do Fórum 

 
Objetivo geral: 

 Promover a integração dos processos e ações dos órgãos que participam do ciclo de gestão 
com vistas a contribuir para a melhor alocação dos recursos públicos e para a otimização dos 
resultados produzidos pelo Governo Federal. 
 
 Objetivos específicos: 
  1 - Harmonizar o entendimento sobre a organização e funcionamento do ciclo de gestão; 
 2 - Contribuir para o aperfeiçoamento e melhor funcionamento do ciclo de gestão; 
 3 - Propiciar troca de informações e experiências; 
 4 - Alinhar papéis e responsabilidades das organizações participantes nas etapas e processos 
do ciclo de gestão; 
 5 - Melhorar processos internos de trabalho das instituições participantes; 
 6 - Identificar e explorar pontos de sinergia entre os órgãos participantes; 
 7 - Buscar o alinhamento dos processos de trabalho das organizações participantes; 
 8 - Disseminar metodologias e boas práticas de gestão; 
 9 - Buscar formas de propiciar maior eficiência da atuação dos órgãos centrais objetivando 
melhorar as condições de trabalho dos gestores setoriais e otimizar os resultados produzidos pelo 
governo federal; 
 10 - Atuar conjuntamente para avaliar políticas, programas e/ou ações do governo federal. 

 
  

No decorrer das reuniões, alguns comentários dos in tegrantes do Comitê Estratégico foram: 
 

O objetivo principal é a COOPERAÇÃO, a INTEGRAÇÂO, ou seja, trabalhar em conjunto. O 
principal é envolvermos todos no trabalho, não só deixar um único grupo trabalhando. Os órgãos, 

hoje, trabalham separadamente e essa dinâmica deve ser mudada. É de extrema necessidade 
delimitarmos o papel de cada um, mostrando clareza dos propósitos, com uma supervisão do que 

deve ser feito. 
 

Existe a necessidade do alinhamento e entendimentos dos papéis das Secretarias dentro do MP, 
como também dos órgãos envolvidos. Sendo importante visualizar o papel de cada um hoje, e o que 

realmente o Fórum quer de cada Secretaria, que poderá ser algo totalmente diferenciado. 
 

Existem sobreposições e lacunas entre as organizações, e o exercício dos trabalhos no Fórum 
tratarão isso. Há riscos, mas deve ser provocada a discussão para acontecer algo. É necessário o 
início dos trabalhos o mais rápido possível e não temer o resultado. O trabalho é algo desafiador e 
deve ser colocado à prova. Os primeiros planos de ação serão testes e deles corrigiremos nossos 

erros, mas há a necessidade de iniciarmos o processo. 
 

Verificou-se a necessidade de ser discutida a Integração dos órgãos; construir um processo com 
uma estruturação fortalecida que caminhará sozinho; dar diretrizes para os grupos trabalharem com 

maior clareza. 
 

A partir do Fórum e desses trabalhos estará estruturado um novo modelo do Ciclo de Gestão. 
 

É necessário o alinhamento e entendimentos dos papéis das Secretarias dentro do MP, como também 
dos órgãos envolvidos. Sendo importante visualizar o negócio de cada um hoje. 
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B. Composição 

O Fórum constitui-se de três instâncias, com características e atribuições específicas, a saber: 
i. Comitê Estratégico........ Delibera, provê a visão, orienta os trabalhos, promove 

eventos e reuniões, revisa documentos e relatórios em nome do Fórum, concede 
entrevistas, divulga informações, representa o Fórum; 

ii. Escritório de Projetos .... Propõe e dissemina metodologias, consolida e 
acompanha a agenda do Fórum, consolida relatórios, projetos e planos de 
trabalho; 

iii. Grupos Técnicos ........... Realiza estudos e análises em campos específicos. 

C.  Sobre as atividades do Fórum 

 
As reuniões e oficinas realizadas, até o presente momento, foram como segue: 
 

Reuniões Realizadas 

Registros  Data Evento Marcos 

Relatório Ipea 3 e 4 de julho/08 
Evento inaugural do Fórum – SOF, 
CGU e IPEA. 

Metodologia para a oficina é 
criada com base na constituição 
de 7 grupos temáticos de trabalho 
(Saúde, Educação, etc). 

001_Súmula Reunião 
Fórum 2.10.08.DOC 2 de outubro/08 Eliomar/Daniela/Rachel Gerenciamento das ações e 

projetos do Fórum. 

002_Súmula Reunião 
Fórum 9.10.08.DOC 9 de outubro/08 Reunião Comitê Estratégico Escritório de Projetos começa a 

funcionar no Fórum 

003_Súmula Reunião 
Fórum 10.10.08.DOC 10 de outubro/08 Reunião Comitê Estratégico Ingresso da Seges ao Comitê 

004_Súmula Reunião 
Fórum 15.10.08.DOC 15 de outubro/08 Reunião Comitê Estratégico Discussão sobre os objetivos e  

metodologias do Fórum. 

005_Súmula Reunião 
Fórum 28.10.08.DOC 28 de outubro/08 Reunião Comitê Estratégico 

Priorização dos temas Saúde e 
Transporte para trabalho dos 
Grupos Técnicos. 

006_Súmula Reunião 
Fórum 06.11.08.DOC 6 de novembro/08 Reunião Comitê Estratégico 

Comitê conclui que precisa de 
uma agenda própria de 
discussões, paralela aos planos 
de trabalho dos GT. 

Anotações Rachel 6 de novembro/08 Eliomar/Pedro Noblat/Rachel Acertada participação de Pedro 
Noblat na oficina com GTs.  

007_Súmula Reunião 
Fórum 06.11.08.DOC 18 de novembro/08 Reunião SOF/SEGES/SPI 

Metodologia para a oficina é 
criada com base na visão 
integrada do Ciclo de Gestão. 

008_Súmula Reunião 
Fórum 24.11.08.DOC 24 de novembro/08 Reunião SOF/IPEA – Orçamentação 

Atividades conjuntas surgem 
espontaneamente entre as 
organizações. 

E-mails Rachel 27 de novembro/08 Reunião Comitê Estratégico Ingresso da SPI ao Comitê 

010_Súmula Reunião 
Fórum 02.12.08.DOC 2 de dezembro/08 

Reunião com Grupos Técnicos – 
orientação para retomada dos 
trabalhos 

Comitê apresenta aos GTs de 
Saúde e Educação diretrizes para 
a próxima oficina. Reunião no 
Ipea. 

Relatório Ipea 5 de dezembro/08 
2a Oficina dos Grupos Técnicos – 1a 
parte 

Participantes constroem com 
dificuldade uma visão integrada 
do Ciclo de Gestão. 

Relatório Ipea 12 de dezembro/08 
2a Oficina dos Grupos Técnicos – 2a 
parte 

Participantes enunciam um 
problema e identificam causas. 
Identificação de produtos e 
insumos das organizações. 
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E-mails Rachel 18 de dezembro/08 Reunião Comitê Estratégico  

E-mails e PPT 
Rachel 22 de dezembro/08 1a Reunião Escritório de Projetos 

Iniciam os trabalhos no Escritório 
de Projetos. Elaboração de 
artefatos para gerenciamento de 
projetos – ata e termo de abertura 
de projeto. 

E-mails e PPT 
Rachel 15 de janeiro/09 Reunião Comitê Estratégico  

E-mails e PPT 
Rachel 22 de janeiro/09 Reunião Comitê Estratégico  

 
 
Com base nas discussões feitas em torno dos assuntos aqui apresentados, bem como na proposição 
dos Grupos Técnicos, algumas das ações que podem vir a ser executadas são: 

a. Apreciar temas, emitir e divulgar documentos que expressam consenso entre as 
organizações integrantes; 

b. Propor e executar planos de trabalho pontual ou conjuntamente, entre as 
organizações; 

c. Desenvolver e disseminar metodologias para a melhoria do Ciclo de Gestão; 
d. Promover eventos: seminários, oficinas de trabalho, apresentações, reuniões. 

 

D.     Organizações integrantes e seus representantes 

 
Comitê Estratégico 

Instituição/Secretaria Nome e-mail Telefones 

Eliomar Rios eliomar.rios@planejamento.gov.br 3348-2480  SOF 
Welles Abreu welles.abreu@planejamento.gov.br 3348-2480  

Ronald Balbe ronald.balbe@cgu.gov.br 3412-7181  SFC 
Rogério Reis rogerio.reis@cgu.gov.br 3412-7181  

José Celso josecelso.cardoso@ipea.gov.br 3315-5500  IPEA 
Helder Ferreira helder.ferreira@ipea.gov.br 3315-5319   

Tiago Falcão tiago.falcao@planejamento.gov.br 3429-4905   SEGES 
Luciano Pinto luciano.pinto@planejamento.gov.br 3429-4905   

Manuel Augusto manuel-augusto.silva@fazenda.gov.br 3412-3975   

Lelio Trida Sene  lelio.sene@fazenda.gov.br 3412-3975   

Vinicius Neiva vinicius.neiva@fazenda.gov.br 3412-3975  
STN 

Fabíola nascimento fabíola.nascimento@fazenda.gov.br 3412-3975  

Amarildo Baesso amarildo.baesso@planejamento.gov.br 3429-4439   SPI 
Cristóvão de Melo cristovao.melo@planejamento.gov.br 3429-4377  

Marisa Duraes marisa.duraes@fazenda.gov.br 3412-2349  SPE 
        

 
Escritório de Projetos  

Rachel Heringer Salles rachel.salles@planejamento.gov.br 3348-2032  

Rosana Santana rosana.santana@planejamento.gov.br 3348-2096  SOF 

Daniela Rode daniela.guimaraes@planejamento.gov.br 3348-2520  
SFC Rogério Reis rogerio.reis@cgu.gov.br 3412-7181  
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 Paula Guida Rolim Constantino paula.constantino@cgu.gov.br 3412-7081  

Maria Martha Cassiolato martha.cassiolato@ipea.gov.br 3315-5062  

Luciana Mendes Santos Servo luciana.servo@ipea.gov.br 3315-5458  

Luiz Carlos Magalhães luis.magalhaes@ipea.gov.br    
IPEA 

    

Luciano Rodrigues Maia Pinto luciano.pinto@planejamento.gov.br 3429-4905  SEGES 
Adriano Moraes Ferreira adriano.ferreira@planejamento.gov.br 3429-4051  

Marisa Duraes marisa.duraes@fazenda.gov.br 3412-2349  SPE 
Fabíola nascimento fabíola.nascimento@fazenda.gov.br 3412-3975  

SPI Cristóvão de Melo cristovao.melo@planejamento.gov.br 3429-4377  

Manuel Augusto Alves Silva manuel-augusto.silva@fazenda.gov.br 34123973  STN 
Rosangela Monteiro rosangela.monteiro@fazenda.gov.br 34123973  

Grupos Técnicos  
Tema: Finanças Públicas 

Geraldo Julião Júnior geraldo.juliao@planejamento.gov.br 3348-2100  

Luiz Guilherme Henriques luiz.henriques@planejamento.gov.br 3348-2234  

Paulo Fattori paulo.fattori@planejamento.gov.br 3348-2401  
SOF 

Cláudio Xavier claudio.pereira@planejamento.gov.br 3348-2240  

Pedro Crióstomo Rosário    

Humberto Lúcio Pimentel Menezes    SFC 

Cláudio Py    

Cláudio Hamilton M. dos Santos    

Marcelo Piancastelli    

Marcelo Caetano    

Nelson Zackseski    

IPEA 

    

STN Lígia Ourives    
Tema: Justiça e Segurança Pública 

Augusta Kuhn augusta.kuhn@planejamento.gov.br 3348-2281  

Claudete Fukunishi claudete.fukunishi@planejamento.gov.br 3348-2005  SOF 

Luciana Ribeiro luciana.ribeiro@planejamento.gov.br 3348-2047  

Maria de Lima    

José Carlos Fonseca    

Alexandre Lemos    

Rogério Alves Silva    

SFC 

João Luiz Domingues    

Natália Fonteira    

Luseni Aquino    IPEA 

André Campos    
Tema: Transportes 

Marisa Torres marisa.silva@planejamento.gov.br 3348-2311  

Alexandre Murad alexandre.murad@planejamento.gov.br 3348-2330  SOF 

Ruy Pessoa Carlos Campos ruy.pessoa@planejamento.gov.br 3348-2083  

SFC José Antonio Meyer Pires Júnior jose.junior@cgu.gov.br 34127011  

Nildo Wilson Luzio    SEGES 
Goiaciara Aires Luna    
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Tema: Desenvolvimento Agrário 

Luiz Otávio Tavares Pereira luiz.pereira@planejamento.gov.br 3348-2277  SOF 
Altemar Oliveira altemar.oliveira@planejamento.gov.br 3348-2248  

Célio de Vasconcelos    

Fábio Gouveia Paulino    

Lennon Mota Catanhede    
SFC 

Cíntia Lago Meireles Saavedra    

Brancolina Ferreira    IPEA 
Júnia Conceição    

Tema: Educação 

Bruno Tavares daniel.couri@planejamento.gov.br 3348-2397  

Daniel Couri iracy.santos@planejamento.gov.br 3348-2328  

Iracy Santos marcos.avelar@planejamento.gov.br 3348-2550  

Marcos Avelar rubens.serafim@planejamento.gov.br 3348-2346  

SOF 

Rubens Serafim    

Américo Martins    

Cássio Mendes    

Eduardo Fadigas    

Marcus Saavedra    

SFC 

Valperino Tavares    

Ana Luzia Codes    

Ângela Barreto    

José Valente    

Marcello Barra    

IPEA 

Paulo Corbucci    
Tema: Saúde 

Ana Lúcia Cid Muniz Santos ana.santos@planejamento.gov.br 3348-2278  

Euler Albergaria de Melo euler.melo@planejamento.gov.br 3348-2331  SOF 

Renato Soares do Nascimento renato.nascimento@planejamento.gov.br 3348-2345  

Luís Claudio Aguiar Fonseca    

Nilton Carlos Jacintho Pereira    

Paula Guida Rolim Constantino    
SFC 

Sandra Maria Deud Brum    

Fábio Cidreira Cammarota  3429-4051  SEGES 
Kaiser Freiras  3429-4051  

IPEA Andrea Barreto Paiva    

 Luciana Mendes Santos Servo    

 Edvaldo Batista de Sá    

 Roberto Nogueira    

 Sérgio F. Piola    

 
 

C. Marcos – breve histórico 

As atividades do Fórum de Integração do Ciclo de Gestão das Políticas Públicas tiveram início nos 
dias 3 e 4 de julho de 2008 mediante um evento promovido pela SOF, Ipea e SFC. Gradativamente, 
após o evento, outras organizações integraram os trabalhos, a saber: Seges, SPI, SPE, STN.  
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Podem ser considerados quatro os marcos principais desse trabalho, como relacionado a seguir. 
 
1. Evento inaugural. 

Ocorrido nos dias 3 e 4 de julho de 2008, o evento que inaugurou as atividades do Fórum de 
Integração foi promovido pela SOF, SFC e IPEA. A dinâmica de trabalho abordou os seguintes 
tópicos, em cada grupo dentro das respectivas instituições: 

1. Metodologias de trabalho comumente utilizadas (em cada instituição) 
2. Fontes e bases de dados comumente utilizadas (em cada instituição) 
3. Produtos institucionais comumente gerados (em cada instituição) 
4. Outros aspectos relevantes 
5. Sugestões para a integração das organizações. 
6. Dentre as recomendações do relatório final, consta a necessidade de legitimar as ações e 

pareceres que serão futuramente desenvolvidos pelo Fórum. 
 
2. Decisões do Comitê no período de julho e dezembro de 2008. 

As decisões feitas pelo Comitê Estratégico nesse período foram: 
1. Sobre a composição e o modo de funcionamento do Fórum. Ao lado do Comitê 

Estratégico e dos Grupos Técnicos, o Fórum passou a contar com um terceiro componente, 
o Escritório de Projetos, responsável por alinhar as decisões do Comitê com as atividades 
dos Grupos Técnicos, propor metodologias, documentar atividades e resultados. 

2. Sobre o alinhamento com demais organizações, aconteceu o ingresso oficial da SPI, da 
STN, SPE e Seges – cujos representantes passaram a participar das atividades do Fórum. 
Sobre as ações do Fórum para 2009, o Comitê Estratégico decide orientar os Grupos 
Técnicos a propor ações para atuação conjunta das organizações; 

3. Sobre a visão sobre o ciclo de gestão. Tiveram início as discussões que buscam 
representar os processos atuais de trabalho das organizações no Ciclo de Gestão. 

 
3. Proposta de ações pelos Grupos Técnicos com base numa visão integrada do Ciclo de Gestão. 

A dinâmica de trabalho abordou os seguintes tópicos: 
1. A missão das organizações 
2. A visão sobre o ciclo de gestão 
3. Os produtos e papéis de cada organização dentro do ciclo 
4. As causas para a baixa interação entre as organizações do ciclo 

 
4. 1a reunião do Escritório de Projetos, em dezembro de 2008. 

A reunião abordou os seguintes tópicos: 
1. Revisão da missão e objetivos do Fórum 
2. O papel do Escritório de Projetos e seus integrantes 
3. Finalização do Relatório da última oficina 
4. Documentação do Fórum 
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2. Sobre o Ciclo de Gestão 

A. As organizações e suas missões 
IPEA 
“Produzir, articular e disseminar conhecimento para aperfeiçoar as políticas públicas e contribuir 
para o planejamento do desenvolvimento brasileiro”. 
Comentários: o Ipea trabalha analisa e acompanha políticas públicas, realiza pesquisa com foco em 
aprimoramento das políticas públicas; assessora os órgãos setoriais por meio de pesquisa; análises 
pontuais e participação em fóruns de discussão setorial; elabora análise das condições de vida da 
população (exemplo, análise dos dados da PNAD); trabalha no desenvolvimento de metodologias 
de pesquisa e de avaliação; apóia as discussões da etapa qualitativa do PPA – revisão, elaboração e 
sua avaliação anual; realiza avaliações de políticas e programas específicos. 
 
SOF 
“Racionalizar o processo de alocação de recursos, zelando pelo equilíbrio das contas públicas, como 
foco em resultados para a Sociedade”. 
Comentários: a SOF coordena o processo de alocação de recursos públicos orçamentários federais e 
da alocação extra-orçamentária. Essa é a nova missão da SOF (redação concluída em Dezembro de 
2008) 
 
SFC/CGU 
“Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos”. 
Comentários: A missão da SFC é desempenhada por intermédio de diversas ações, dentre as quais 
podem ser destacadas as seguintes: avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, 
a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União (CF/88, art. 74, I); comprovar a 
legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira 
e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado (CF/88, art. 74, II). A SFC atua também como órgão 
central na área de correição e ouvidoria, além de atuar na prevenção e combate à corrupção e 
incremento da transparência da gestão. 
 
SEGES 
Missão: “Desenvolver políticas transformadoras de gestão para aumentar a capacidade de governo”.  
A visão de futuro é: “Tornar o Estado referência em gestão”.  
Comentários: representantes da SEGES chamam atenção para que o fato que a atuação da Seges 
não se estrutura por programas ou por ações de governo, mas por organizações. O campo de atuação 
dessa Secretaria estaria num estrato entre o Planejamento e a Execução; ou seja, o seu papel 
consistiria em compatibilizar planejamento público e execução. Seu processo de trabalho envolve a 
análise das estruturas regimentais; gerenciar a carreira de Especialista em Políticas Públicas e 
Gestão Governamental; abertura e gestão de concursos públicos; fazer o controle de cargos e 
funções comissionadas; criação de carreiras. Seu trabalho é voltado para repensar os modelos 
institucionais, regulamentar o modelo de contratualização de desempenho. Adicionalmente, constrói 
painéis de referência de indicadores de gestão.   
 
SPE 
“Assessorar o Ministro do Estado da Fazenda na formulação, acompanhamento e coordenação da 
política econômica, tanto no seu aspecto macroeconômico, de análise da evolução das principais 
variáveis macroeconômicas e da execução da política fiscal, quanto em seu aspecto 
microeconômico, de proposição de reformas institucionais que complementam o esforço pela 
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manutenção de um ambiente macroeconômico estável e contribuem para o crescimento econômico 
sustentável no longo prazo, em bases socialmente justas”. 
Comentários: a principal atividade da SPE está relacionada à elaboração e assessoramento do 
Ministério no estabelecimento das diretrizes de política macro e microeconômica.  
 
SPI 
“Garantir a convergência da ação de governo, orientar a definição de prioridades e auxiliar na 
promoção do desenvolvimento sustentável, através da coordenação e elaboração de planos de médio 
e longo prazos e sua respectiva gestão estratégica”. 
Comentários: Sua principal função é coordenar todo o processo de elaboração do PPA e elaborar o 
projeto de lei a ele relacionado. 
 
STN 
“Defender o cidadão-contribuinte, de hoje e de amanhã, por meio da busca permanente do 
equilíbrio dinâmico entre receitas e despesas, e da transparência do gasto público”. 
Comentários: Não houve representação da STN nessa etapa do processo. Essa missão foi retirada do 
sitio da internet. 

B. Visão do Ciclo de Gestão – situação atual 

Na 2a Oficina dos Grupos Técnicos, ocorrida em dezembro de 2008, foi apresentada pela primeira 
vez no âmbito do Fórum a proposta de discutir e elaborar uma visão integrada do Ciclo de Gestão. 
O Escritório de Projetos apresentou uma proposta preliminar sobre o que entende que seria o Ciclo 
de Gestão de Políticas Públicas. Essa proposta foi discutida e ao final houve um entendimento 
preliminar de que planejamento e gestão não são etapas do Ciclo, mas compreenderiam, de alguma 
forma, todo o processo.  

 

No segundo encontro algumas pessoas questionaram o fato de se colocar o planejamento e a gestão 
fora do Ciclo. Adicionalmente, os representantes da SFC informaram que a visão do Ciclo pareceu 
muito estanque, uma vez que o Controle Interno também abrangeria todo o processo. O Facilitador 
disse que a representação do Ciclo era preliminar e seria discutida novamente em um momento 
posterior, visto que o encontro estava voltado à discussão dos produtos no Ciclo de Gestão, 
problematização e identificação de causas. Visto as dificuldades que se evidenciaram foi decidido 
encaminhar o debate para o Comitê Estratégico, cujo objetivo será discutir o Ciclo com maior 
propriedade, inclusive nivelando conceitos e esclarecendo eventuais diferenças de 
entendimento entre as partes, lembrando que o foco da visão é a ação governamental tal como 
realizada nos dias atuais. Assim, ficou acordado que o Escritório de Projetos haveria de encaminhar 
o assunto ao Comitê. 
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Ciclo de Gestão Pública – v.01   

Versão elaborada na 2a Oficina dos Grupos Técnicos, dia 5 de dezembro de 2008. 

 

 
 

Ciclo de Gestão Pública – v.02  
Versão elaborada pelo Comitê Estratégico, na última reunião do ano de 2008. 
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C. Insumos e produtos por organização – situação atual 

Os representantes de cada organização foram convidados a apresentar para os demais do grupo as 
atividades e os produtos de cada instituição. Na primeira oficina os participantes da SOF, Ipea e 
SFC fizeram o mesmo, porém de forma mais detalhada e específica para temas como Saúde, 
Transporte e Educação, entre outros. No caso desta segunda oficina, o foco foi o Ciclo de Gestão 
como um todo, ao invés de temas específicos. Os participantes foram orientados a situar seus 
produtos e atividades no Ciclo de Gestão, identificando assim em qual etapa eles se desenvolvem, 
no entanto mediante as dificuldades com a Visão do Ciclo, essa parte da tarefa ficou comprometida. 

SEGES 
� Síntese temática – faceta real do holograma apresentado na última reunião e que apresenta 

várias informações sobre os órgãos setoriais 
� Relatório gerencial sobre contexto 

 
SFC/CGU 
Uma síntese do trabalho institucional da SFC foi contemplada no relatório da primeira oficina. Seus 
principais produtos são: 

� Relatórios de Auditoria de Avaliação da Gestão ou de Auditorias Especiais 
� Relatórios de Fiscalização e Notas Técnicas resultantes dos trabalhos de Acompanhamento 

Sistemático de avaliação da execução de programas de governo 
� Relatórios de Fiscalização e Notas Técnicas alusivas aos Sorteios Públicos de Municípios 
� Relatórios de Fiscalização oriundos de demandas externas (TCU, MPF, Congresso 

Nacional, Ministérios, cidadãos etc.) 
� Operações especiais com a Polícia Federal 
� Outros produtos gerados a partir de demandas pontuais. 

 
Ipea 
O resumo da descrição do trabalho institucional também foi contemplado no relatório da primeira 
oficina. 

� Boletim de acompanhamento e análise de políticas e programas – área social 
� Boletim de Mercado de Trabalho 
� Carta de Conjuntura 
� Estado de uma Nação 
� Textos para discussão 
� Notas técnicas 
� Avaliação do PAC 

 
SOF 
A síntese dos processos de trabalho também foi contemplada no primeiro relatório: 

� PLDO 
� PLOA 
� Decreto de programação financeira 
� Relatórios bimestrais de acompanhamento da execução 

 
SPI  

� PPA (principal produto) 
� Créditos especiais e execução orçamentária do PAC 
� Anexo de plurianualidade 
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� Relatório de Acompanhamento do SIGPLAN 
� Avaliação do plano e da execução física dos programas 

 
 

D. O problema e causas do problema 
 
Foi declarado o seguinte enunciado do problema: “Baixa Interação entre as instituições do Ciclo 
de Planejamento e Gestão”, para o qual os participantes identificaram as seguintes causas: 
 

1. Causas relacionadas a atribuições, responsabilidades, atividades e produtos institucionais: 
a. Pouco conhecimento ou desconhecimento da atuação (função, missão) das 

organizações umas em relação às outras; 
b. Desconhecimento das atribuições dos diferentes órgãos; 
c. Falta de melhor conhecimento sobre o que faz cada instituição; 
d. Desconhecimento das atividades dos demais membros do Ciclo; 
e. Falta de clareza quanto à complementaridade das atividades das instituições; 
f. Falta de identificação da missão, dos produtos e dos insumos a serem utilizados 

entre as instituições; 
g. Desconhecimento do papel dos outros órgãos; 
h. Precária divulgação dos produtos das instituições; 
i. Pouco conhecimento ou desconhecimento da atuação (função, missão) das outras 

instituições. 
2. Causas relacionadas à organização institucional do Ciclo: 

a. Entendimento irregular (incipiente, deficitário???) sobre os instrumentos de gestão; 
b. Carreiras distintas, legislações distintas e resultado de uma instituição não influi no 

da outra em termos de avaliação institucional; 
c. Dirigentes das instituições do Ciclo atuam com foco restrito em suas áreas; 
d. Unitização (unidade autônoma) na realização das funções de cada instituição; 
e. Atuação institucional pautada de forma (quase) unilateral; 
f. Inércia estrutural e nos processos das instituições; 
g. Fragmentação de alguns processos (dificuldade de visão global e integrada); 
h. Lacunas e falta de clareza em alguns processos do Ciclo; 
i. Falta de conexão do ciclo de programas com o ciclo das organizações (programas x 

organizações). 
3. Causas relacionadas aos mecanismos e espaços institucionais: 

a. Falta de mecanismos institucionais de atuação articulada entre os atores; 
b. Falta de um Fórum institucionalizado para “coordenação” dos processos do Ciclo 

de Gestão; 
c. Falta de “espaços” institucionalizados que permitam a interação; 
d. Inexistência de normativos que prevejam interação (limitador – Lei 10.180); 
e. Falta de canais sistemáticos de comunicação entre os dirigentes das instituições; 
f. Inadequação das instâncias de comunicação governamental; 
g. A realidade dos gestores é discrepante – exigem diferentes políticas de gestão; 
h. Falta de mecanismos de análise conjunta das demandas (intra); 
i. Falta de incentivos para interação/integração. 

4. Causas relacionadas à “concepção do Estado”: 
a. Falta de definição clara no nível estratégico do papel de cada instituição no Ciclo 

de Gestão; 
b. Visão segmentada da gestão pública; 
c. Concepção arcaica do papel do Estado; 
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d. Ausência de (re)elaboração sobre o papel do planejamento. 
5. Causas relacionadas aos recursos humanos das instituições 

a. Desinteresse dos técnicos/analistas; 
b. Falta de habilidade para trabalhar em equipe. 

6. Causas relacionadas aos resultados 
a. Pouco foco dos resultados; 
b. Falta de orientação para resultados (desalinhamento do sistema de incentivos). 

7. Causas relacionadas à dimensão política 
a. Disputa por espaço político. 

 
 

3. Ações preliminares 

e. Comitê Estratégico 

i. Institucionalizar o Fórum 
ii. Realizar atividades conjuntas entre as organizações, para traçar planos 

de trabalho no curto prazo. 

f. Escritório de Projetos 

i. Criar e manter mecanismos de interação para os objetivos do Fórum; 
ii. Elaborar e acompanhar planos de trabalho (projetos e ações); 
iii. Elaborar documentos, estudos e avaliações 

1. Consolidar um documento de acompanhamento, análise e 
prospecção das políticas públicas federais brasileiras, 
contemplando todas as dimensões que são parte integrante da 
missão e do cotidiano de trabalho de cada um dos órgãos 
governamentais aqui mencionados; 

2. Estabelecer critérios e condições institucionais para a produção de 
documentos conjuntos (sob a forma de pareceres e notas técnicas, 
ou outros que se julgarem necessários e pertinentes), visando 
contribuir, no âmbito intragovernamental, com avaliações e 
propostas de redesenho e/ou reorientação estratégica de políticas, 
programas e ações de governo atividades técnicas conjuntas; 

iv. Divulgar e promover metodologias de gestão. 

g. Grupos Técnicos 

i. Finanças Públicas (13 pessoas integram o grupo) 
1. 1) Proposta de estudo sobre a real situação do FAT abrangendo a 

arrecadação, gestão e aplicação dos recursos – e possíveis soluções 
para este fundo (SOF/SFC/IPEA). 2) Proposta de elaboração de 
projeções de receitas e gastos públicos e do impacto 
macroeconômico dos mesmos (SOF/IPEA). 3) Proposta de estudo 
sobre o aperfeiçoamento do processo orçamentário brasileiro 
(SOF/IPEA). OBS: “Sugere-se, portanto, o agendamento de 
reuniões específicas das equipes das três instituições para tratar do 
encaminhamento das propostas acima.” 

ii. Qualidade do Gasto (10 pessoas) 
1. preferiu não formalizar proposta neste momento, embora tenha 

destacado que “o grupo discutiu a importância de estabelecer 
redes de integração ente as instituições para a troca de 
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informações, o que foi referido como network. Construída ao 
longo do tempo, a rede é fundamental para o acesso rápido e 
seguro às diversas informações e dados da administração.” 

iii. Educação (15 pessoas) 
1. Participação do IPEA e da SOF nas discussões de estratégias de 

atuação da SFC, especialmente quando são definidos os 
relatórios de situação e pontos críticos das ações de governo a 
serem fiscalizadas. 2) Possibilidade do IPEA ter acesso a 
informações primárias, aferidas diretamente nas “pontas” dos 
processos, como as levantadas pela SFC. 3) Necessidade das 
instituições discutirem a qualidade do gasto em educação. OBS: 
“Após as apresentações do que cada uma das instituições realiza 
atualmente, foi ressaltado o fato de que existem 
complementaridades entre suas atuações. O estabelecimento de 
parcerias pode ajudar a integrar as equipes, facilitando e 
enriquecendo o trabalho de melhorias das políticas públicas na 
área de educação. Podem-se produzir documentos conjuntos, 
além de se partilharem bases de dados, metodologias de 
acompanhamento e avaliação de políticas públicas, de 
programas e ações governamentais”. 

iv. Saúde (12 pessoas) 
1. 1) Análise conjunta do “Programa Saúde da Família” (PSF). 2) 

Análise conjunta da ação orçamentária “Atenção à Saúde da 
População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade” 
(MAC). OBS: “No caso do PSF, as três instituições 
aprofundariam mais a análise e atuariam já pensando no 
processo orçamentário do próximo ano (2009). No caso do 
MAC, o processo seria incipiente, buscando compartilhar 
informações e conhecimentos sobre o programa e traçar 
trabalhos futuros conjuntos”. 

v. Justiça e Segurança Pública (11 pessoas) 
1. Preferiu não formalizar proposta neste momento. 

vi. Desenvolvimento Agrário (8 pessoas) 
1. Realização de Seminário Temático em conjunto. 2) Criação de 

uma agenda de trabalho por setor, facilitando a troca de 
informações mais específicas. 3) Estudo de viabilidade de 
acesso, inicialmente para consulta, dos sistemas oficiais de cada 
entidade. 4) Levantamento dos itens críticos dos processos em 
cada entidade com o objetivo de uma solução conjunta e 
padronizada (ex. não proliferação de sistemas paralelos). OBS: 
“Fica claro que o tipo de trabalho de cada Instituição é distinto, 
embora todos façam parte de um trabalho maior, que é a questão 
da política pública. Cada Instituição tem seu papel definido na 
elaboração de políticas públicas e a seriedade na elaboração, 
implementação, acompanhamento e avaliação das mesmas é 
uma condição essencial para o desenvolvimento do Estado”. 

vii. Transporte (5 pessoas) 
1. Identificação dos programas/ações com possíveis impedimentos 

quanto à execução, resultantes das fiscalizações efetuadas e/ou 
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em andamento pela SFC. 2) Desenvolver estudos visando a 
“mensuração” da qualidade do gasto, no que diz respeito às 
ações finalísticas. 3) Elaborar estudos visando a construção de 
um banco de projetos, principalmente na área de transportes, 
com o objetivo de: i) fornecer um conjunto de ações 
previamente avaliadas quanto à sua eficácia, eficiência e 
efetividade; ii) orientar as emendas parlamentares aos 
instrumentos de planejamento, desde que exista orientação 
específica na LDO; e iii) nortear a elaboração e ajustes nos 
instrumentos de planejamento. OBS: foram feitas várias 
sugestões de insumos que cada instituição pode ofertar e que 
espera receber das demais. 

 
 
Comentários 
 

“Como síntese das dinâmicas em grupo pode-se afirmar que o sucesso do evento foi de 
tal ordem que a maior parte dos grupos manifestou amplo interesse em dar continuidade à 

experiência. Este fato sugere haver espaço para a construção de uma experiência institucional 
nova, de trabalho conjunto.” 

 
“Uma vez definido um arranjo institucional adequado e satisfatório para dar guarida e 

tranqüilidade às equipes técnicas, acredita-se que haverá grande aderência do mesmo aos 
planos de trabalho dos seus membros, pois isto terá sido fruto de iniciativas vocalizadas de 

baixo das estruturas hierárquicas dos órgãos, e não algo imposto como compromisso ou 
obrigação inescapável desde cima.” 

 
“O processo aberto e participativo levado a cabo até o momento parece encontrar grande 
acolhida e respaldo interno, em todas as três entidades envolvidas neste primeiro evento.” 

 
 
 
Informações 

Rachel Salles  
Coordenadora Escritório de Projetos 
Depto de Gerenciamento Estratégico e Tecnologia da Informação - DEGET 
+55 61 3348-2032  
+55 61 9667-6860 

Secretaria de Orçamento Federal (SOF)  
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
516 Norte Lote 08 Bloco D 1o andar - Sala 111 
www.portalsof.planejamento.gov.br 

 

 
 
 


