
Brasília-DF, 25 de agosto de 2008. 

 

A/C: 

 

Dr. Marcio Pochmann – Presidente do IPEA / SEAE 

Dr. Valdir Agapito – Secretaria Federal de Controle / CGU 

Dra. Célia Corrêa – Secretaria do Orçamento Federal / MP 

 

Assunto: Apresentação do Relatório Final de Consolidação das atividades do 
Fórum de Integração IPEA / SOF / CGU. 

 

Prezados Senhores / Prezada Senhora, 

 

É com satisfação que encaminhamos em anexo o Relatório Final de Consolidação 
das Atividades do Fórum de Integração IPEA / SOF / CGU, evento este 
realizado nos dias 03 e 04 de julho do corrente ano, ocasião em que técnicos das 
três instituições supracitadas interagiram em dinâmicas de trabalho visando a 
identificação de convergências e complementaridades institucionais para a 
realização de novas atividades conjuntas no futuro. 

Por ocasião do referido Fórum, ficou claro que a melhoria das ações de governo, 
em termos da clássica tríade efetividade / eficácia / eficiência, passa 
necessariamente por aprimoramentos técnicos ligados ao circuito que vai do 
planejamento e formulação de políticas e programas, orçamentação, gestão e 
controle dos mesmos, até a sua avaliação e redesenho quando pertinente. 

Assim, de posse do sucesso desta experiência, chegou-se a dois delineamentos 
possíveis, ambos mais bem detalhados ao longo do texto que segue, mas que 
gostaríamos de registrar já abaixo, como síntese geral deste relatório: 

 

1) As equipes técnicas vislumbram grandes pontos de contato para o 
desenvolvimento de trabalhos técnicos em conjunto, e para isso solicitam 
uma adequada configuração institucional-legal para conferir legitimidade 
aos trabalhos e dar respaldo às iniciativas que vierem a ser implementadas ; 
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2) Este movimento de integração e institucionalização de uma parceria entre 
órgãos governamentais para a realização de atividades técnicas conjuntas 
deve necessariamente envolver os demais órgão do chamado Ciclo de 
Gestão das políticas públicas federais, notadamente, e já num próximo 
momento, a SPI, SEGES e SRH do Ministério do Planejamento, e a STN do 
Ministério da Fazenda. 

 

Certos de contar com a vossa atenção para o conteúdo deste Relatório e 
possibilidades institucionais nele contidas, subscrevemo-nos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

____________________ 

José Celso Cardoso Jr. 

Técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA 

 

 

 

 

____________________ 

Eliomar Wesley Rios 

Analista de Planejamento e Orçamento da SOF 

 

 

 

 

____________________ 

Márcia da Rosa Pereira 

Analista de Finanças e Controle da CGU 
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RELATÓRIO FINAL DE CONSOLIDAÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
FÓRUM DE INTEGRAÇÃO IPEA / SOF / CGU 

 

1. APRESENTAÇÃO. 

Por ocasião do evento conjunto de integração técnica envolvendo IPEA, SOF e CGU, ocorrido 
nos dias 03 e 04 de julho de 2008, havia sido acordado que cada grupo de trabalho temático (GT), 
reunindo profissionais dessas três instituições, produziria um Relatório Técnico Gerencial, por 
onde se buscaria preencher, em cada um deles, o seguinte roteiro sugerido pela equipe de 
coordenação das atividades: 

a) Tema geral do GT e composição da equipe técnica envolvida; 

b) Registro sintético da dinâmica de trabalho, de acordo com os seguintes aspectos: 

i. Enfoques trabalhados em cada grupo dentro das respectivas instituições, 

ii. Metodologias de trabalho comumente utilizadas (em cada instituição), 

iii.  Fontes e bases de dados comumente utilizadas (em cada instituição), 

iv. Produtos institucionais comumente gerados (em cada instituição), 

v. Outros aspectos relevantes. 

c) Considerações finais e encaminhamentos sugeridos no âmbito de cada GT. 

De posse dessas informações, a coordenação técnica do evento, composta pelos servidores José 
Celso Cardoso Jr. do IPEA, Eliomar Wesley Rios da SOF e Márcia da Rosa Pereira da CGU, 
elaboraram este Relatório de Consolidação das Atividades do Fórum de Integração IPEA / SOF / 
CGU. 

O presente relatório procurou seguir o mesmo roteiro utilizado em cada GT, procedendo a uma 
síntese de conteúdo para permitir, ao final, a explicitação e sugestão de um conjunto de 
iniciativas institucionais consideradas necessárias e oportunas para a seqüência deste trabalho de 
integração das instituições que compõem o circuito que vai do planejamento e formulação de 
políticas e programas, orçamentação, gestão e controle dos mesmos, até a sua avaliação e 
redesenho quando pertinente. 

Em resumo, da experiência de confrontação dos trabalhos vivenciada em cada GT, pôde-se 
chegar à conclusão de que uma integração entre os órgãos que compõem o Ciclo de Gestão acima 
mencionado faz-se cada vez mais necessária, como estratégia conjunta e condição de melhoria 
das ações governamentais, visando o aprimoramento das políticas públicas sob responsabilidade 
do Governo Federal. 
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2. SÍNTESE DAS DINÂMICAS DOS GRUPOS DE TRABALHO. 

Das negociações entre IPEA, SOF e CGU que deram origem a este primeiro evento conjunto, 
foram escolhidas tão-somente sete áreas temáticas para compartilhamento das respectivas 
dinâmicas de trabalho, totalizando 74 pessoas, assim distribuídas:1 

a) Finanças Públicas = 13 pessoas 

b) Qualidade do Gasto Público = 10 pessoas 

c) Educação = 15 pessoas 

d) Saúde = 12 pessoas 

e) Justiça e Segurança Pública = 11 pessoas 

f) Desenvolvimento Agrário = 08 pessoas 

g) Transporte = 05 pessoas 

Os quadros abaixo resumem os conteúdos encontrados nos grupos de trabalho, conforme roteiro 
indicado acima. 

 

Quadro 1: Dinâmica de trabalho, segundo os enfoques trabalhados em cada grupo dentro 
das respectivas instituições. 

Nome / Tema 
geral do GT 

Composição da equipe 
técnica do GT 

Enfoques trabalhados em cada instituição 

Finanças 
Públicas 

SOF: Geraldo Julião 
Junior, Luis Henriques, 
Paulo Fatori e Cláudio 
Xavier Pereira  
 
CGU: Pedro 
Crisóstomo Rosário, 
Humberto Lúcio 
Pimentel Menezes, 
Cláudio Py  
 
IPEA : Cláudio 
Hamilton M. dos 
Santos, Fernando 
Gaiger , Marcelo 
Piancastelli, Marcelo 
Caetano, Nelson 

SOF – o tema o foco dessa Secretaria é a projeção 
das receitas e dos gastos públicos federais. 
 
CGU – Registrou existência de dificuldades para se 
garantir a qualidade do gasto público nas áreas de 
previdência e assistência social. Tais dificuldades 
decorrem de fatores logísticos, administrativos, 
bem como falhas de concepção nos referidos 
programas públicos. 
 
IPEA  – ficou evidenciado que há pontos em 
comum entre o IPEA e a SOF, sobretudo no que diz 
respeito às projeções das receitas e dos gastos 
públicos federais.  
Em contraponto identificou-se que há dificuldade 
(tanto por parte da DEAFI-SOF quanto por parte da 
CFP-IPEA) de se projetar com alguma segurança a 

                                                 
1 Foram estas as áreas temáticas priorizadas neste primeiro encontro por dois motivos básicos: i) em todos os casos, 
há equipes técnicas constituídas em todas as instituições, operando em seus cotidianos com temas e problemas muito 
similares; ii) devido ao ineditismo da atividade, bem como o esforço de mobilização necessária para viabilizá-la, 
considerou-se mais adequado e exeqüível dar prioridade àqueles grupos já constituídos, mas sem prejuízo de 
incorporação de novas temáticas e grupos em outros eventos similares que – esperamos – venham a ser realizados 
em futuro próximo. 
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Zackseski  
 
STN: Lígia Ourives 
como ouvinte 

arrecadação de vários dos impostos mais 
importantes na composição da carga tributária 
brasileira – dificuldade essa que prejudica 
sobremaneira o planejamento da execução 
orçamentária federal.  
 

Justiça e 
Segurança 
Pública 

SOF: Augusta Kuhn , 
Claudette Fukunishi , 
Luciana Ribeiro 
 
CGU: Maria de Lima, 
José Carlos Fonseca, 
Alexandre Lemos, 
Rogério Alves Silva, 
João Luiz Domingues 
 
IPEA: Helder Ferreira, 
Luseni Aquino, André 
Campos 
 

SOF: O foco gira em torno de definição de normas 
para a elaboração e a implementação dos 
orçamentos federais, bem como a coordenação 
técnica dos diversos órgãos setoriais responsáveis 
pelos orçamentos. 
 
CGU: Prioriza a defesa da administração e do 
patrimônio público no âmbito do Poder Executivo 
Federal. 
 
IPEA : Sobre o tema são tratados três aspectos: i) 
acompanhamento de políticas públicas em diversas 
áreas; ii) pesquisa aplicada nessas mesmas áreas; 
iii) assessoria direta a órgãos ligados ao Poder 
Executivo Federal. 
 

Transportes SOF: Marisa Torres, 
Alexandre Murad; Ruy 
Pessoa Carlos Campos 
 
CGU: José Antônio 
Meyer Pires Júnior 
 
IPEA: Bolívar Pêgo 
Filho 
 

SOF: Foco no processo de construção do limite de 
2008 das programações do Ministério dos 
Transportes. Foi feito um relato sobre a série 
histórica da execução orçamentária de 2003 a 2007, 
os principais programas e ações do órgão, 
fundamentalmente no que diz respeito a 
PAC/Rodovias. 
 
CGU: O controle é planejado a partir do orçamento 
público e sua metodologia consiste em: (i) 
mapeamento das políticas públicas, programas e 
ações de governo; (ii) hierarquização e priorização 
dos programas e ações; (iii) elaboração de 
estratégia específica para acompanhar a sua 
execução. 
 
IPEA: Trata temas relativos à infra-estrutura 
econômica e logística. 
 

Desenvolvimento 
Agrário 

SOF: Luiz Otávio 
Tavares Pereira e 
Altemar Oliveira 
 
CGU: Célio de 

SOF: Coordenação da formatação da proposta 
orçamentária anual dos três poderes, alterações 
orçamentárias durante o exercício por demanda, e 
por estudos e levantamentos por ordenamento legal. 
 



 6 

Vasconcelos, Fábio 
Gouveia Paulino, 
Lennon Mota 
Cantanhede e Cíntia 
Lago Meireles Saavedra 
 
 
IPEA : Brancolina 
Ferreira e Júnia 
Conceição 

CGU: Avaliação do cumprimento das metas 
previstas no plano plurianual, da execução dos 
programas de governo e dos orçamentos da União e 
de avaliação da gestão dos administradores públicos 
federais, utilizando como instrumentos a auditoria e 
a fiscalização. 
 
IPEA:  Planejamento, pesquisa, acompanhamento e 
avaliação de políticas públicas. 
 

Educação SOF: Bruno Tavares, 
Daniel Couri 
Iracy Santos, Marcos 
Avelar, Rubens Serafim 
 
CGU: Américo 
Martins, Cássio 
Mendes, Eduardo 
Fadigas, Marcus 
Saavedra, Valperino 
Tavares 
 
IPEA: Ana Luiza 
Codes, Ângela Barreto, 
José Valente, Marcello 
Barra, Paulo Corbucci 
 
 
 
 
 

SOF: Possui estrutura semelhante às do IPEA e 
Ministério do Planejamento, (DEPES), que, por sua 
vez, compreende a Coordenação de Educação. A 
SOF atua, na coordenação, supervisão e 
consolidação do processo de elaboração da 
Proposta Orçamentária e Projeto de LDO. No que 
se refere ao PPA, de uma maneira geral, ajuda na 
formatação de programas e ações, junto com a SPI. 
Na área de educação, a SOF atua de maneira mais 
próxima, junto ao MEC, para a discussão de sua 
Proposta e adequação orçamentária de suas 
políticas públicas. 
 
CGU: Este órgão atua na avaliação da execução 
dos programas do Plano Plurianual (PPA) segundo 
uma metodologia própria, atuando em órgãos e 
entidades públicas e privadas que executam 
recursos públicos federais. Foram mencionados 
exemplos de programas como Brasil Alfabetizado, 
Brasil Universitário, Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE). 
 
IPEA : Trata o tema voltado às políticas públicas. 
Informou que o referido órgão presta uma 
“assessoria” ao governo, produzindo subsídios para 
o debate sobre questões emergentes. 
 

Saúde SOF: Ana Lúcia Cid 
Muniz Santos, Euler 
Albergaria de Melo, 
Renato Soares do 
Nascimento 
 
CGU: Luís Cláudio 
Aguiar Fonseca, Nilton 

SOF: Está realizando uma revisão do processo 
orçamentário e formatando uma proposta que talvez 
venha a alterar significativamente o sistema 
orçamentário federal.  
 
CGU: A atuação da CGU pauta-se apenas no setor 
público, focando assim na Lei Orçamentária Anual 
– LOA e levando em conta as competências 
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Carlos Jacintho Pereira, 
Paula Guida Rolim 
Constantino, Sandra 
Maria Deud Brum 
 
IPEA: Andrea Barreto 
Paiva, Luciana Mendes 
Santos Servo, Edvaldo 
Batista de Sá, Roberto 
Nogueira, Sérgio F. 
Piola  
 
 

constitucionais atribuídas ao Controle Interno. 
 
IPEA: em relação ao tema o foco é abrangente, 
uma vez que sua análise se estende não só na 
direção do sistema público de saúde, como também 
para os demais segmentos. São analisados também 
os efeitos das desigualdades regionais e sociais na 
avaliação das condições de saúde. Ressaltam três 
grandes linhas de atuação do IPEA: (i) 
acompanhamento e análise das condições de saúde, 
(ii) )  acompanhamento e análise de políticas e 
programas (iii) )  acompanhamento e análise do 
financiamento e da gestão.  
 

Qualidade do 
Gasto Público 

SOF: Martin Fortis, 
Patricia Mollo,  Paulo 
Roberto Simao Bijos  
 
IPEA: José Aparecido 
Carlos Ribeiro, Marcio 
Bruno Ribeiro, Rogério 
Boueri Miranda 
 
CGU: João Vieiro, 
Juliana Chagas, 
Marcelo Alves, Márcia 
Brito. 

SOF: A apresentação da SOF sobre a qualidade do 
gasto público desenvolveu-se a partir de quatro 
eixos temáticos: planejamento, gestão orçamentária 
e financeira, produção da informação, Integração.   
Foram identificados os seguintes problemas quanto 
ao planejamento: i) desenho excessivamente 
detalhado do PPA dificultando a orientação por 
resultados; ii) rigidez excessiva do cadastro de 
ações e descrição inadequada das ações 
orçamentárias; iii) sobreposição do período de 
elaboração do PPA com outras atividades 
orçamentárias provocando uma sobrecarga de 
trabalho; iv) descompasso entre o planejado e o 
orçado. 
Quanto à gestão orçamentária e financeira: i) 
concentração excessiva de recursos no final do 
exercício; ii) descompasso ente o orçamentário e o 
financeiro; iii) rigidez das regras de remanejamento 
de recursos; iv) insuficiência de recursos 
orçamentários e financeiros; v) problemática dos 
restos a pagar; vi) excesso de solicitação de 
créditos. 
Quanto à produção da informação: i) inadequação 
dos sistema de informação disponíveis para avaliar 
a qualidade do gasto; ii) inexistência de informação 
sobre custos; iii) dificuldade em aferir evolução 
física e medir eficiência; iv) baixa disponibilidade 
de informações orçamentárias de Estados e 
Municípios; v) inexistência de parâmetros e 
metodologias; vi) baixo grau de transparência do 
gasto público. 
Quanto à integração: i) baixo nível de integração 
ente as fases do ciclo da despesa pública dificulta a 
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responsabilização; ii) baixo nível de integração ente 
os sistemas de governo; iii) baixo nível de 
compatibilidade da legislação relacionada aos 
diferentes estágios da despesas; iv) baixo nível de 
integração gera fragmentação e prejuízo para a 
qualidade do gasto. 
 

IPEA: Foram apresentadas as atividades 
desenvolvidas pela Diretoria que antecedem à 
avaliação das políticas sociais. São estudos voltados 
para análises macroeconômicas e de impacto de 
políticas. Tais atividades escapam ao foco 
institucional e ao detalhamento do gasto ação pro 
ação. Como exemplo, cita-se o estudo do impacto 
do salário mínimo com redutor da pobreza e 
desigualdade social no Brasil, entre outros. Um 
segundo trabalho desenvolvido, mais rotineiro e 
transversal à Diretoria Social, é o acompanhamento 
e monitoramento das políticas públicas. 

 

 

Quadro 2-A: Dinâmica de trabalho, segundo as metodologias, bases de dados e produtos 
institucionais de cada instituição. 

Bases de Dados, Metodologias Dominantes e Produtos Institucionais na SOF 
 

As fontes e bases de dados utilizadas pela SOF em seu processo de trabalho incluem informações 
gerenciadas por diversos órgãos federais – como SPI, RFB, STN, Bacen, MPS, Mdefesa e MTE. 
E tais informações são utilizadas em diversos momentos do processo de orçamentação, como por 
exemplo, o momento de projeção de receitas (ou, mais especificamente, de definição das metas 
de superávit, que conta com dados do PIB, da inflação, do câmbio, dos juros, das receitas e dos 
gastos da União). 

A metodologia de trabalho da SOF é estruturada pelo próprio processo orçamentário federal, 
que, de acordo com a Constituição de 1988, conta com três elementos/momentos fundamentais: i) 
o Plano Plurianual (PPA); ii) a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); iii) a Lei Orçamentária 
Anual (LOA). 

Inicialmente, o PPA define os programas e as ações de largo prazo do Governo Federal, 
estabelecendo objetivos e metas para a atuação pública dentro de um período de quatro anos (o 
PPA orienta a confecção dos orçamentos federais dentro deste período). Já a LDO tem por 
objetivo a definição de diretrizes e prioridades do Governo Federal para o período de um ano, 
fornecendo subsídios e orientações para a construção da LOA. Finalmente, a LOA é a própria 
materialização dos orçamentos federais, que regem a atuação pública no período de um ano 
(ressalte-se que a elaboração da LOA deve respeitar os objetivos e metas estabelecidos no PPA, 
bem como as diretrizes e prioridades definidas na LDO). 
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Iniciando a análise do processo orçamentário pela LDO, o primeiro passo é a elaboração do texto 
do projeto de lei, com a inclusão, alteração ou exclusão de artigos. Esta elaboração conta com a 
participação dos seguintes atores, além da SOF: Secretaria de Política Econômica (SPE), 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), Receita 
Federal do Brasil (RFB), Banco central (Bacen) e CGU, além de diversos órgãos setoriais. A 
validação inicial do texto é realizada pelos titulares da SOF e do MPOG, ao passo que a 
validação final é realizada pelo titular da Casa Civil. 

O segundo passo é a projeção de receitas, com a definição das metas de superávit primário, por 
um lado, e a projeção de receitas (própria, vinculada, administrada, previdenciária e de operações 
de crédito), por outro. A definição das metas de superávit, especificamente, envolve a análise do 
crescimento do PIB, das taxas de inflação, das taxas de câmbio, das taxas de juros, das projeções 
de receitas e dos gastos fixos da União. Ademais, essa definição envolve os seguintes atores: 
Departamento de Assuntos Fiscais da SOF (Deafi/SOF), STN, RFB e Bacen. 

O terceiro passo é a elaboração dos anexos da LDO, que compõem um amplo conjunto: i) Anexo 
de Metas e Prioridades (a cargo da SOF e da SPI); ii) Anexo de Metas Fiscais (a cargo da SOF, 
STN, MPOG, MPS, MDefesa, MTE e RFB); iii) Anexo de Riscos Fiscais (a cargo da SOF e do 
MPOG); iv) Objetivos das Políticas Monetária, Cambial e Creditícia (SOF e Bacen); v) Relação 
de Quadros Orçamentários (a cargo da SOF); vi) Relação das Informações Complementares (a 
cargo da SOF). 

Seguindo na análise do processo orçamentário com a LOA, o primeiro movimento é a definição 
dos referenciais monetários, que tem início com o estabelecimento da meta de resultado 
primário, em função do nível de controle da dívida pública que se pretendido. Na seqüência, 
procura-se evidenciar a necessidade de financiamento do Governo Federal, detalhando-se o 
volume de receitas primárias, bem como o de despesas primárias (obrigatórias e dsicricionárias). 
A projeção de receitas primárias envolve as receitas sob controle da RFB (impostos, 
contribuições sociais e assim por diante), a arrecadação líquida do Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS) e outras receitas não controladas pela RFB (salário-educação, compensações 
financeiras, concessões, dividendos, receita própria, entre outras). Já a fixação de despesas 
envolve as despesas obrigatórias primárias (como transferências constitucionais e legais, despesas 
de pessoal, benefícios previdenciários, abono salarial, seguro-desemprego e transferências 
relacionadas à Lei Kandir), despesas discricionárias primárias e despesas financeiras (como 
aquisição de títulos públicos e privados, bens para revenda e financiamentos).2 

O segundo movimento a ser destacado na análise da LOA é a distribuição dos referenciais 
monetários, que se inicia com a definição da ordem a ser considerada nos referenciais 
monetários: PPI, PAC, Agenda Social, metas e prioridades da LDO, despesas obrigatórias etc. 
Logo após, elaboram-se relatórios preliminares dos referenciais, que contêm séries históricas e 
cenários iniciais, estruturados em torno dos chamados “agregadores” (instrumento orçamentário 
que possibilita uma melhor compreensão das peças orçamentárias, por meio da agregação de 
programas e ações que possuem o mesmo objetivo ou objetivo semelhante). Por fim, esses 
relatórios são discutidos na Junta de Execução Orçamentária e Financeira (JEO), sob a 

                                                 
2 Há uma ordem de prioridade a ser observada pela SOF na fixação das despesas: i) obrigatórias primárias; ii) 
discricionárias primárias; iii) financeiras. 
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coordenação do titular da Casa Civil e com a participação dos ministérios da área econômica do 
Governo Federal (como o MF e o MPOG). A versão final de tais relatórios compõe a proposta da 
LOA, que será enviada para apreciação, alteração e votação no Congresso Nacional. 

Acrescente-se que o processo de trabalho da SOF estende para além da aprovação da LOA pelo 
Congresso, pois podem ocorrer situações de alterações orçamentárias. Tais situações podem 
ocorrer quando: i) as dotações inicialmente aprovadas na LOA se mostram insuficientes para a 
realização de programas e ações federais; ii) há necessidade de realização de despesas 
originalmente não autorizadas na LOA. A depender da situação que lhes dá origem, os créditos 
podem ser classificados como: i) suplementares (consistem em reforço de dotação já prevista); ii) 
especiais (créditos sem dotação específica na LOA); iii) extraordinários (para dar conta de 
despesas urgentes e imprevisíveis). Diversas portarias específicas da SOF definem os 
procedimentos e os prazos para solicitações de créditos, cujas fontes de financiamento podem ser: 
i) compensação; ii) superávit financeiro; iii) excesso de arrecadação; iv) reserva de contingência. 

 

Quadro 2-B: Dinâmica de trabalho, segundo as metodologias, bases de dados e produtos 
institucionais de cada instituição. 

Bases de Dados, Metodologias Dominantes e Produtos Institucionais na CGU 
 

As fontes e bases de dados utilizadas no processo de trabalho da CGU incluem, entre outras: i) 
entrevistas com gestores dos programas e ações; ii) normas que regulam os programas e as ações; 
iii) Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamento Anual; iv) sistemas 
corporativos/administrativos de informações, tais como: SIAFI, SIAPE, SIGPLAN, SIASG, 
CNPJ, SISAC, Sistemas Corporativos de Organismos Internacionais tais como PNUD, BID, 
BIRD, dentre outros. 

A metodologia de trabalho segue uma seqüência, que pode ser descrita da seguinte maneira: 

i) mapeamento e hierarquização de programas do Governo Federal; 

ii) priorização de programas e ações do Governo Federal; 

iii) elaboração de relatório de situação; 

iv) elaboração de plano estratégico; 

v) elaboração de plano operacional; 

vi) execução das atividades de fiscalização; 

vii) elaboração de relatórios e apresentação ao Gestor Federal para a correção das disfunções 
identificadas. 

O processo de trabalho tem início com o mapeamento das políticas públicas e  a hierarquização 
dos programas/programações do Governo Federal, em três grupos: i) programas essenciais; ii) 
relevantes; iii) coadjuvantes. Tal hierarquização alcança todos os programas previstos no Plano 
Plurianual, não leva em conta a capacidade operacional de trabalho da CGU e ocorre com base 
em três critérios: i) materialidade – que consiste na verificação do montante (absoluto e relativo) 
de recursos orçados e direcionados a cada programa; ii) relevância – trata-se da avaliação da 
importância relativa do programa em determinado contexto econômico, social e político 
(contexto informado pela LDO, pelo PAC, pelos ODMs, entre outros elementos); iii) criticidade 
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– que representa a verificação de aspectos relacionados ao programa que possam colocar em risco 
a regularidade, a eficácia, a eficiência e a efetividade da política pública (aspectos como o não-
alcance das metas físicas do programa, a existência de denúncias sobre o programa e assim por 
diante). 

Após a hierarquização, tem início a priorização dos programas e também das ações do Governo 
Federal. Essa priorização, que leva em conta a capacidade operacional da CGU, é realizada com 
base em critérios de necessidade, conveniência e oportunidade. 

Concluída a priorização de programas e ações do Plano Plurianual, o processo de trabalho tem 
continuidade com a elaboração da denominada “documentação básica”, que consiste em um 
conjunto de três documentos: i) relatório de situação; ii) plano estratégico; iii) plano 
operacional. 

No relatório de situação, encontra-se uma descrição sumária da ação a ser fiscalizada: razões de 
implementação, objetivos gerais, metas físicas, formas de implantação, público-alvo, normas 
reguladoras, órgãos diretamente responsáveis e assim por diante. A partir do relatório de situação, 
há a construção do fluxograma da ação, com a ilustração da maneira como ela transcorre, bem 
como com a identificação de seus chamados “pontos críticos” (pontos  essenciais na trajetória da 
ação , em que a ocorrência de problemas gera maiores conseqüências). 

O controle e a fiscalização da CGU incidirão, principalmente, sobre esses pontos críticos. E isso 
ocorrerá por meio da elaboração do plano estratégico, que é um detalhamento da forma de 
abordagem desses pontos. Abordam-se nesse plano os pontos a serem examinados, as razões de 
sua escolha, as técnicas a serem utilizadas no exame, os momentos e o locais adequados etc. 

A partir desse detalhamento, há a construção do plano operacional, que é dividido em diversas 
etapas, cada qual com suas ações de controle específicas, que incidirão sobre os pontos críticos já 
identificados no início do plano estratégico. 

 

Quadro 2-C: Dinâmica de trabalho, segundo as metodologias, bases de dados e produtos 
institucionais de cada instituição. 

Bases de Dados, Metodologias Dominantes e Produtos Institucionais no IPEA 
 

As fontes e bases de dados utilizadas são variadas, dependendo do foco do trabalho. Quando o 
foco é o acompanhamento de políticas públicas, podemos citar como exemplo as seguintes 
fontes: i) notícias relativas a fatos relevantes para o entendimento da situação e da política em 
foco; ii) relatórios de órgãos governamentais, de universidades e de organizações da sociedade 
civil; iii) sistemas de informações disponibilizados pela Presidência da República, Câmara dos 
Deputados, Senado Federal, Ministérios Setoriais e demais e Órgãos Governamentais; iv) dados 
de outros órgãos produtores de informações, como IBGE, entidades estaduais de pesquisa, etc; v) 
visitas a áreas / projetos específicos (quando possível). 

A metodologia de trabalho do IPEA é também bastante diversificada, a depender do foco do 
trabalho. Em linhas gerais, suas principais formas de atuação consistem em: i) Desenvolver e 
disseminar estudos e pesquisas aplicadas; ii) Realizar estudos prospectivos aplicados à realidade 
nacional; iii) Subsidiar a elaboração de planos, políticas e programas governamentais; iv) 
Acompanhar e avaliar planos, políticas e programas governamentais; v) Assessorar processos 
decisórios de instituições governamentais; vi) Realizar ações para a formação de quadros na 
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gestão pública; e vi) Cooperar com governos e entidades nacionais e internacionais em seus 
campos de atuação. 

Quando o foco é o acompanhamento de políticas públicas, o processo de trabalho consiste, 
geralmente: i) na coleta de notícias e na sua discussão para a seleção de temas relevantes; ii) na 
leitura de textos selecionados e atualizados; iii) na extração e na consolidação de dados sobre as 
estruturas de financiamento e gastos públicos (e às vezes privados) nas principais áreas de ação 
governamental; iv) na publicação e na apresentação dos textos resultantes em seminários 
específicos, geralmente abertos à participação externa. 

No momento, estão em produção no IPEA os seguintes blocos de trabalhos institucionais, que 
visam articular o conjunto da produção técnica de suas diretorias e pesquisadores: 

1) PROJETO PERSPECTIVAS DO DESENVOLVIMENTO BRASILEI RO 

O IPEA elegeu a temática do Desenvolvimento Brasileiro – em algumas de suas mais 
importantes dimensões de análise e condições de realização – como o mote principal de suas 
atividades e projetos ao longo do triênio 2008/2010. Desta forma, o projeto Perspectivas do 
Desenvolvimento Brasileiro pretende ser uma espécie de plataforma de reflexão sobre os 
desafios e as oportunidades do desenvolvimento brasileiro, coadunando-se diretamente com os 
desafios definidos pelo processo de planejamento estratégico em curso na instituição. 

Para tanto, seminários de abordagens amplas, oficinas temáticas específicas, cursos de formação 
e capacitação em torno do desenvolvimento e publicações de várias ordens são algumas das 
atividades a compor um projeto abrangente para levar o IPEA ao centro das discussões e decisões 
correntes acerca das opções e estratégias de desenvolvimento nacional. Em outras palavras, trata-
se de projeto sabidamente ambicioso e complexo, mas indispensável para fornecer ao Brasil 
conhecimento crítico à tomada de posição frente aos desafios da contemporaneidade mundial. 

Resultados Esperados no Triênio 2008/2010: 

i) Ciclo de Seminários Bimensais “Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro”: grandes 
nomes do pensamento nacional debatendo temas de relevância estratégica para o país. 

ii)  Oficinas de “Formação e Capacitação em Temas do Desenvolvimento Brasileiro”: 
organizados em torno dos grandes eixos temáticos de pesquisa em discussão dentro do IPEA, 
a saber: i) inserção internacional soberana, ii) macroeconomia do pleno emprego, iii) 
fortalecimento da democracia, das instituições e do Estado, iv) proteção social e geração de 
oportunidades, v) infraestrutura econômica e logística, vi) estrutura tecnológicae produtiva 
avançada e regionalmente integrada, vii) sustentabilidade ambienteal. 

iii)  Plano de Pesquisas e Publicações “Eixos do Desenvolvimento Brasileiro”: série de 10 livros 
em torno dos eixos temáticos em discussão, a serem debatidos e produzidos pelo IPEA ao 
longo do triênio 2008/2010. 

iv) Atividade de “Acompanhamento e Análise das Políticas Públicas Federais Brasileiras”: 
institucionalização de sistemática de acompanhamento das políticas públicas e produção de 
documento anual em parceria com os demais órgãos do Ciclo de Gestão. 

2) PROJETO REDES DE PESQUISA 

A complexidade dos fenômenos relacionados às áreas temáticas eleitas e priorizadas pelo IPEA 
para orientar e compor o conjunto de seus trabalhos ao longo do triênio 2008/2010 torna 
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imperativa uma estratégia de conformação e sustentação de redes de pesquisa. 

Visando aumentar a capacidade de reflexão e produção de conhecimento em torno daquelas sete 
áreas temáticas ligadas fortemente ao tema do desenvolvimento brasileiro, é que o IPEA está se 
associando a outras entidades de pesquisa e produção de conhecimento e entidades de 
pesquisadores, nacionais e internacionais, reconhecidas publicamente por sua competência em 
cada uma de suas áreas de atuação. 

Em todos os casos, pretende-se definir áreas temáticas de interesse e competência comuns para a 
realização de projetos e atividades conjuntos, tais que redundem em oficinas de trabalho, 
compartilhamento de bases de dados e de metodologias de pesquisa aplicada, seminários 
temáticos e publicações de diversas ordens. 

3) GRUPOS DE TRABALHO INTERSETORIAIS 

O grande desafio atualmente colocado para as políticas públicas de nova geração parece ser o de 
romper a setorialização dos diagnósticos e transversalizar as ações. Já há algum tempo impera 
certo reconhecimento de que os problemas que temos possuem múltiplas dimensões e que, 
portanto, as soluções – ainda que tão semi-estruturadas quanto os problemas – deveriam ter 
também um caráter multidimensional. 

Pensando nisso, o IPEA tem incentivado a estruturação de grupos temáticos intersetoriais de 
pesquisa, visando tanto mesclar equipes e ângulos diversos de conhecimentos e competências 
sobre certas questões prementes da atualidade nacional, como daí poder obter análises e 
recomendações mais qualificadas para o aperfeiçoamento das políticas públicas. 

Em todos os casos, pretende-se gerar conhecimento novo, interdisciplinar e aplicado, seja a um 
melhor entendimento das grandes questões nacionais, seja a proposições mais bem embasadas de 
políticas públicas. Adicionalmente, espera-se com esta estratégia institucionalizar internamente 
uma prática de acompanhamento e análise das diversas políticas, programas e ações 
governamentais de âmbito federal. 

4) AGENDAS SETORIAIS 

Tal como se encontra atualmente organizado o IPEA, as suas diretorias finalísticas são capazes de 
acompanhar políticas públicas e produzir estudos e pesquisas aplicadas nas seguintes áreas do 
conhecimento: 

� DIMAC – Diretoria Estudos e Políticas Macroeconômicas: Comércio Exterior e 
Política Comercial, Eficiência e Eficácia da Política Monetária, Finanças Públicas, 
Regimes Monetário e Cambial, Análise e Previsões. 

� DISET – Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais: Inovação e Competitividade, 
Infra-Estrutura Econômica, Agricultura e Estudos Setoriais. 

� DIRUR – Diretoria de Estudos e Políticas Regionais e Urbanas: Meio Ambiente e 
Energia, Desenvolvimento Federativo, Estudos Regionais, Desenvolvimento Urbano, 
Estudos Setoriais e Intra-Urbanos. 

� DICOD – Diretoria de Cooperação e Desenvolvimento: Estudos em 
Desenvolvimento e Relações Internacionais. 

� DISOC – Diretoria de Estudos e Políticas Sociais: População e Cidadania, 
Desigualdade e Pobreza, Previdência Social, Assistência Social, Segurança Alimentar 
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e Transferência de Renda, Saúde, Educação, Cultura, Trabalho e Renda, 
Desenvolvimento Rural, Direitos Humanos e Cidadania, Igualdade de Gênero, 
Igualdade de Raça, Justiça e Segurança Pública, Finanças Sociais, Responsabilidade 
Social. 

Com tal escopo de atuação, é possível ao IPEA produzir uma quantidade ampla de trabalhos 
temáticos setoriais, dando suporte específico a interpretações de caráter geral sobre os rumos e os 
desafios do desenvolvimento nacional. 

5) PARCERIAIS INSTITUCIONAIS 

É já histórica a vocação do IPEA em associar-se a órgãos e instâncias governamentais para o 
acompanhamento, análise e avaliação de políticas públicas, bem como para a produção de 
estudos e pesquisas aplicadas nas mais diversas áreas do conhecimento nas quais as suas diversas 
diretorias atuam. 

Com tal arco de relacionamentos estratégicos, é possível ao IPEA atender uma quantidade ampla 
de demandas institucionais, de sorte tanto a fornecer subsídios técnicos aos processos 
governamentais de tomada de decisões, como ainda gerar conhecimento específico a 
interpretações de caráter geral sobre os rumos e os desafios do desenvolvimento nacional. 

Em todos os casos, pretende-se gerar conhecimento novo, interdisciplinar e aplicado, seja a um 
melhor entendimento das grandes questões nacionais, seja a proposições mais bem embasadas de 
políticas públicas. 

 

 

Quadro 3: Propostas de trabalho sugeridas no âmbito de cada GT. 

Grupos de Trabalho Propostas Sugeridas em cada GT 
Finanças Públicas 

= 13 pessoas 

 

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/CGU/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.” 

Qualidade do Gasto Público 

= 10 pessoas 

 

 

OBS: 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 informações, o que foi referido como network. Construída ao 
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longo do tempo, a rede é fundamental para o acesso rápido e 
seguro às diversas informações e dados da administração.” 

 

Educação 

= 15 pessoas 

 

1) Participação do IPEA e da SOF nas discussões de 
estratégias de atuação da CGU, 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 CGU. 

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.” 

Saúde 

= 12 pessoas 

 

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.” 

Justiça e Segurança Pública 

= 11 pessoas 

 

 

OBS: preferiu não formalizar proposta neste momento. 

Desenvolvimento Agrário 

= 08 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 
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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.” 

Transporte 

= 05 pessoas 

1) Identificação dos programas/ações com possíveis 
impedimentos quanto à execução, resultantes das 
fiscalizações efetuadas e/ou em andamento pela CGU. 

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. 

 

 

3. INICIATIVAS INSTITUCIONAIS SUGERIDAS. 

Quando da formatação do evento, os seus objetivos mais importantes foram assim dimensionados 
pelas instituições participantes: 

a) Estabelecer sistemática de relacionamentos técnicos e institucionais para dar concretude 
ao objetivo de caminharmos rumo à melhoria das políticas públicas, em todas as suas 
dimensões; 

b)  Estabelecer condições institucionais e técnicas para o compartilhamento cruzado de bases 
de dados, acervo de informações já processadas, metodologias de acompanhamento e 
avaliação de políticas, programas e ações governamentais; 

c) 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 intra-governamental, com avaliações técnicas 
e propostas de redesenho e/ou reorientação estratégica de políticas, programas e ações de 
governo. 
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Pois bem, 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 entre IPEA, SOF e CGU.3 Para tanto, 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. Também por este 
motivo, 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. Assim 
que as iniciativas institucionais sugeridas abaixo trazem o peso das equipes técnicas participantes 
dos diversos grupos temáticos, como fornecem o norte a ser trilhado para a concretização dos 
objetivos acima explicitados. À tríade IPEA / SOF / CGU caberia, então: 

1. Capitanear e promover uma grande articulação – de caráter técnico e político – junto aos 
demais órgãos governamentais interessados ou envolvidos com a melhoria das ações de 
governo, em suas respectivas áreas de competência. Notadamente, faz-se aqui referência a 
três outras secretarias estratégicas do MPOG (SPI e SEGES), além da STN. Como parte 
deste movimento de integração sistêmica, enviar cópias deste relatório aos respectivos 
secretários das instituições mencionadas, bem como convite oficial à participação dessas 
secretarias em reunião conjunta que vier a ser marcada. 

2. Caso a iniciativa anterior se mostre positiva, deve-se partir para o desenho institucional 
mais adequado para congregar esses diversos órgãos de governo em torno de planos de 
trabalho específicos, em que se definam as informações que poderão ser partilhadas entre 
os órgãos, os mecanismos preferenciais de interação entre os técnicos, com as respectivas 
atribuições, responsabilidades, prazos e produtos pré-estabelecidos e consensuados entre 
as partes.4 

3. Idealmente, dever-se-ia pensar num processo de trabalho conjunto que originasse – 
anualmente – 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.5 

                                                 
3 Além, é claro, das demais instituições integrantes do chamado Ciclo de Gestão da Administração Pública Federal, 
notadamente, SPI, SEGES e STN. 
4 Caso esta iniciativa se mostre positiva, outros órgãos estratégicos poderão ser envolvidos no mesmo movimento, 
como o TCU, a Receita Federal do Brasil, etc. 
5 A título de sugestão, para dar início a esta iniciativa, sugerimos: i) que cada instituição promova uma reunião 
devolutiva deste relatório aos técnicos envolvidos no Fórum IPEA/SOF/CGU; e ii) que o conjunto das instituições 
busque identificar aquelas propostas aventadas nos relatórios parciais que teriam maiores condições para se 
concretizarem como projetos-piloto de integração das nossas entidades. Imaginamos que se as devolutivas aos 
técnicos acontecerem até o final de setembro/2008, seria possível ter em mãos o conjunto de propostas de trabalho de 
cada grupo pronto até aproximadamente o dia 15 de dezembro próximo, de modo a viabilizarem-se os estudos ao 
longo de 2009. 
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4. Se esta for considerada uma idéia oportuna e factível, dever-se-ia dar início imediato às 
negociações institucionais e jurídicas necessárias, bem como – em paralelo – à 
organização de um segundo fórum de integração entre todos os órgãos acima 
mencionados. Tal evento poderia ser projetado para a primeira quinzena de dezembro de 
2008, data em que seria assinado o Acordo de Cooperação Técnica ou Protocolo de 
Intenções entre os órgãos, visando dar início a atividades conjuntas já no início de 2009. 
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