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4. Proposta: 
 
A Constituição Federal de 1988 não propôs um modelo formal de planejamento no país, mas deu especial 
destaque ao Plano Plurianual (PPA), o qual se configura no instrumento que baliza a ação governamental e 
desemboca na programação orçamentária do poder executivo. Enquanto tal, o PPA define as prioridades de 
governo num horizonte temporal de quatro anos, estabelecendo as diretrizes, os objetivos e as metas da 
administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como para os programas de 
duração continuada. Com base no PPA, o poder executivo elabora a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que, 
aprovada pelo poder legislativo, estabelece as prioridades e metas para o ano subsequente e orienta a 
formulação da proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA). Assim, além de poder espelhar o conteúdo de um 
programa de governo, o PPA representa também instrumento de controle sobre os objetivos do gasto público, ao 
condicionar a elaboração da LDO1 e da LOA. 
 
Por sua importância no ordenamento e controle da atividade governamental, o PPA constitui um objeto de estudo 
capaz de proporcionar indicações valiosas acerca da capacidade estatal de planejamento e gestão, tendo em 
perspectiva a promoção do desenvolvimento e a melhoria do bem estar social. Nessa ótica, a presente pesquisa 
se propõe a promover uma análise dos PPAs referentes ao período 2012-2015, dirigindo a atenção para a esfera 
dos governos estaduais. A abordagem pretendida enfatiza três dimensões do PPA: a forma como se estrutura a 
atividade planejadora (o processo de elaboração do documento), o conteúdo propriamente dito do plano 

                                                 
1 Na União, no primeiro ano de uma determinada administração, a LDO é enviada ao Congresso antes que o PPA 
tenha sido aprovado. 



(diretrizes, prioridades, programas etc) e o desenho do sistema de acompanhamento das ações programadas e 
executadas pelo governo.  
 
O estudo compreende o exame das experiências de nove unidades da federação (CE, MG, MS, PR, RJ, RN, 
RS, SP e ES), a ser empreendido com a participação de instituições parceiras estaduais que aderiram 
à Rede IPEA. A coordenação e as diretrizes da pesquisa são de responsabilidade do IPEA. 
 
A partir da análise comparada das referidas experiências, pretende-se obter uma visão atualizada e 
compreensiva do panorama do planejamento e da gestão na esfera estadual de governo. Isto envolve 
identificar as convergências e divergências mais marcantes dos casos examinados, bem como os 
principais avanços, tendências, limites e desafios encontrados, confluindo para a realização de um 
balanço crítico que possa proporcionar subsídios para o aprimoramento da administração pública no 
tocante à sua capacidade de conceber e coordenar as políticas e ações de governo.  

  
 

5. Justificativa: 

As décadas finais do século passado constituíram cenário de um movimento abrangente de reforma 
do Estado. De fato, como mostra ampla literatura2, começam a tomar forma, nos anos 1980, 
transformações de grande envergadura na administração pública, que afetam não apenas as 
diferentes dimensões da organização e funcionamento do aparelho estatal, mas também as relações 
que se estabelecem entre o Estado e a sociedade civil. Informado pelas premissas do pensamento 
neoliberal, esse processo reformista foi deflagrado por iniciativas voltadas à redução das funções 
desempenhadas pelo Estado, as quais vieram se somar medidas endereçadas ao equilíbrio fiscal, 
envolvendo corte nos gastos públicos e maior controle sobre sua expansão. Progressivamente, o foco 
passa a ser direcionado para a melhoria da performance do aparato estatal, enfatizando a 
modernização e o incremento de sua capacidade operacional, na linha das proposições gerencialistas 
da denominada nova gestão pública. Partindo de uma crítica até certo ponto reducionista da 
burocracia pública, o assim chamado gerencialismo se assenta em novos conceitos e práticas de 
gestão, inspirados na administração privada, tendo em perspectiva assegurar maior responsividade e, 
principalmente maior eficiência na provisão de serviços públicos à população. 
 
No entanto, a partir de meados dos anos 1990 começam a se redefinir os termos do debate acerca do 
papel do Estado e dos mecanismos e instrumentos que este dispõe para governar, sinalizando para o 
relativo esgotamento da agenda neoliberal de reformas pró-mercado e do gerencialismo da nova 
gestão pública.  Esse debate renovado traz à cena novos  rumos para a reforma do Estado. Um 
primeiro aspecto a destacar tem a ver com o reconhecimento da importância de recuperar a 
capacidade de atuação do Estado, o que implica a necessidade de burocracias sólidas e 
profissionalizadas, balizadas pelo tipo ideal weberiano, especialmente no que se refere às 
características de recrutamento meritocrático e carreiras de serviço público com perspectivas de 
recompensas efetivas no longo prazo. Um segundo aspecto remete à ressignificação mesmo da 
concepção de gestão pública, com a recuperação de suas dimensões política e social. Isto supõe 
uma ruptura com a visão reducionista da nova gestão pública, focada na busca de eficiência, o que 
significa não perder de vista os fins da ação governamental e a importância de sua eficácia social. A 
repolitização da gestão pública, que implica a reabilitação do Estado, depois de seu “esvaziamento”, 
na expressão usada por Peters (1996)3, promovido pelas transformações associadas às reformas 
empreendidas sob o signo do neoliberalismo e do gerencialismo da nova gestão pública recoloca, na 
agenda, a questão do planejamento. Tal questão revela-se particularmente relevante para os países 
latinoamericanos, dentre eles o Brasil, nos quais o Estado tem um papel crucial na formulação e 
implementação de estratégias de desenvolvimento capazes de alcançar o objetivo de crescimento 
com igualdade. É nessa direção que aponta documento elaborado pelo Ilpes/Cepal (2011)4, segundo 
o qual a planificação é fundamental para a definição de um projeto de país e de instrumentos para 
conferir-lhe materialidade, dando suporte a uma administração pública que seja, ao mesmo tempo, 
eficiente, responsável, transparente e em interação com a sociedade civil.   
 

A temática da gestão pública tem sido bastante explorada na literatura internacional, o que se traduz 

                                                 
2 Ver, a respeito, Carneiro, R.; Menicucci, T. M. G. (2011). Gestão pública no século XXI: as reformas 
pendentes. Brasília, Ipea, Texto para discussão n. 1686; dentre outros textos que discutem a questão. 
3 Peters, B. G. (1996). Gestionando um Estado vaciado. In: Brugué, Q. e Subirats, J (Org.). Lecturas de gestión 
pública. Madrid: Instituto  de Administración Pública, p. 403-418. 
4 Ilpes – Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (2011). Panorama de la 
gestión pública en América Latina: en la hora de la igualdad. Santiago de Chile: Cepal. Disponível em 
:http://www.eclac.org./publicaciones/xml/9/42339/PANORAMA_GP_H_FINAL.pdf. 



em análises e pesquisas teoricamente informadas sobre processos e iniciativas reformistas nacionais, 
com destaque para aquelas de natureza comparativa. A esmagadora maioria das experiências 
abordadas, contudo, diz respeito aos países mais desenvolvidos, principalmente aqueles que se 
revelaram pioneiros na adoção de reformas da gestão pública e em sua difusão. A produção 
acadêmica direcionada à análise das experiências dos demais países, dentre os quais o Brasil, 
revela-se bem mais modesta, de amplitude e alcance relativamente limitados. A isto se soma o 
caráter descritivo de parte expressiva dos estudos e pesquisas que tratam do caso brasileiro. 
 
Essas considerações mais gerais colocam em relevo a importância da realização de análises 
comparativas direcionadas à compreensão dos processos recentes de reforma da administração 
pública no Brasil, seus avanços, limites, desafios e tendências, interpretando-os a partir de 
referenciais teóricos mais refinados, em sintonia com as pesquisas similares desenvolvidas no plano 
internacional. Para além da produção de conhecimento sobre a temática em questão, tal esforço 
analítico é importante no sentido de contribuir para o aprimoramento do processo de formulação e 
gestão de políticas públicas no país, tendo em perspectiva não apenas a melhoria da eficiência, mas 
também da eficácia e da efetividade das ações de governo. 
 
O presente projeto de pesquisa proposto pelo IPEA vem ao encontro dessa necessidade de 
incrementar a realização de avaliações críticas acerca da reforma da gestão pública no país, 
entendidas como requisito para uma atuação política mais informada, coerente e consistente, nas 
diferentes esferas da administração pública. Tal pesquisa direciona a atenção para a esfera dos 
governos estaduais e enfatiza a experiência recente no tocante à atividade planejadora que se 
expressa no PPA, tomando-a como referência para a apreensão da capacidade governativa do 
respectivo aparato estatal. Além de constituir uma peça central na articulação entre planejamento e 
gestão, mediatizada pelo orçamento, o PPA é uma obrigação constitucional, o que favorece intentos 
de análise comparativa, como a aqui pretendida. 
 
Assim, o projeto de pesquisa se propõe a compreender melhor os seguintes aspectos:  
- os modelos de planejamento que vêm sendo adotados na elaboração dos PPAs estaduais e sua 
articulação com o planejamento de longo prazo, de um lado, e com a proposta de plano de governo 
apresentada no processo eleitoral, de outro; 
- os conteúdos objetivos dos PPAs, o que implica considerações relativas aos princípios ou premissas 
que informam sua organização, a identificação de problemas a serem enfrentados (caso haja), os 
eixos que os estruturam, as prioridades estabelecidas e a forma com se articulam (ou não), dentre 
outras dimensões analíticas (e.g. como se articulam com o novo modelo do PPA federal, etc.); 
- os modelos de monitoramento e avaliação dos PPAs, considerando o desenho institucional do 
sistema (construído e em uso), sua capacidade de integração (horizontal e vertical), os atores 
relevantes no processo, a institucionalização do sistema e sua capacidade de retroalimentar o 
planejamento das ações de governo, as ferramentas tecnológicas utilizadas, dentre outras questões.  
 

 
 

6. Objetivos: 
 

6.1 Geral:  

O objetivo geral da pesquisa consiste em apreender, analisar e apresentar, em perspectiva 
comparada, as experiências recentes das administrações estaduais (compreendendo dez 
unidades federativas) concernentes à utilização do instrumento de planejamento 
consubstanciado no PPA referente ao período 2012-2015, buscando forjar uma visão 
panorâmica acerca da conexão entre o plano de governo e a condução da atividade 
governativa e, dessa forma, contribuir para a modernização da gestão pública no país e para 
reforçar sua natureza democrática. Para tanto, fazem necessárias considerações atinentes a 
três dimensões analíticas principais: o processo de elaboração do PPA, a concepção  e o 
conteúdo programático do documento, e o desenho e funcionamento do sistema de 
monitoramento da programação proposta.   

6.2 Específicos:  

Os objetivos específicos remetem ao exame das três dimensões analíticas mencionadas na 
descrição do objetivo geral, compondo eixos de análise cuja abordagem pode ser conduzida 
tendo, como balizamentos, perguntas ou tópicos críticos de investigação, conforme listados a 
seguir: 



 

6.2.1 - quanto ao processo de elaboração do PPA:  

(i) como se estrutura o sistema responsável pela atividade (ou qual é sua localização 
institucional)? 

(ii) como “nascem” os planos, ou seja, quais são os elementos críticos para entender a lógica 
de sua construção e suas principais características? O governo estadual usa o modelo federal 
de planejamento como referência? 

(iii) quem são os atores envolvidos no processo no âmbito do governo (quais suas atribuições e 
qual é a capacidade de coordenação e harmonização existente entre os mesmos)? 

(iv) como se dá a participação da alta direção (quem participa, natureza da participação – 
consultiva ou deliberativa -, em que momento se dá a participação, outro aspecto relevante)?   

(v) qual a natureza (consultiva, outra) da participação da sociedade civil (indivíduos e ou 
organizações) e de atores representativos da iniciativa privada, quais os canais ou instrumentos 
instituídos para tal participação e em que momento do processo isto se dá? Existe algum 
arranjo formal com vistas à regionalização da participação (se sim, de qual natureza)? 

(v) existe apoio/suporte de consultoria externa ao governo (se sim, de que natureza, com qual 
finalidade/atribuição e em que momento do processo isto se dá)? 

(vi) qual a relação do PPA com o planejamento de longo prazo (caso exista) e, especificamente, 
com a proposta de plano de governo (apresentada no processo eleitoral)? 

(vii) qual a natureza da relação com a Assembléia Legislativa? Como se dá a discussão do 
plano (qual o arranjo/formato estabelecido) e qual a abertura para a participação da sociedade 
civil? 

(viii) o ciclo de gestão do PPA prevê alguma sistemática de revisão da programação proposta 
(se sim, quais os parâmetros que a informam, quem participa etc)?  

 

6.2.2 - quanto ao conteúdo: 

(i) quais são os conceitos e princípios gerais (ou diretrizes) que estruturam e informam a 
concepção do plano (identificação de problemas a solucionar, identificação de oportunidades a 
aproveitar, continuidade de ações/políticas pré-existentes etc)?  

(ii) quais as prioridades definidas no plano e qual a lógica ou sistemática decisória de 
priorização? Como estas prioridades se expressam no plano (objetivos estratégicos, programas 
com tratamento diferenciado etc)? 

(iii) quais as categorias analíticas utilizadas no plano (programas-ação, programas temáticos, 
ações finalísticas, outras)? A transversalidade é explicitamente contemplada (se sim, qual seu 
alcance)? 

(iv) quais são os eixos que estruturam o documento e como estes eixos se articulam aos 
macro-objetivos do plano? 

(v) quais os atributos das políticas públicas contemplados no plano (metas física e financeira, 
público alvo, regionalização, produto a ser entregue à sociedade, órgão responsável etc)?   

6.2.3 - quanto ao sistema de monitoramento:  

(i) como se estrutura o sistema e qual é sua localização institucional? 

(ii) quais os atores relevantes na sistemática de monitoramento e suas atribuições? 

(iii) quais as funções que orientam a concepção e o funcionamento do sistema e qual sua 
capacidade de contribuir para a gestão integrada do plano? 

(iv) qual o nível de desagregação das informações produzidas pelo sistema (unidade mínima de 
análise e como se articulam as informações referentes a desempenho físico e financeiro?  



(v) há diferenciação entre monitoramento de programas (ou ações) prioritários e os demais 
programas (ou ações)?  

(vi) quais as ferramentas tecnológicas desenhadas e em uso no sistema e qual o grau de 
abertura do sistema à sociedade potencializada (ou permitida) por tais ferramentas?  

(vii) qual o grau de utilização das informações geradas pelos usuários potenciais e seus 
impactos sobre a gestão?  

  

7. Atividades e Procedimentos Metodológicos: 
 
 
Os procedimentos metodológicos a serem adotados na pesquisa envolvem basicamente a produção 
de estudos de caso sobre experiências recentes das administrações estaduais (compreendendo nove 
unidades federativas) concernentes à utilização do instrumento de planejamento consubstanciado no 
PPA referente ao período 2012-2015. 
 
A produção dos estudos de caso de cada experiência estadual deverá buscar responder aos 
objetivos geral e específicos, compreendendo três dimensões analíticas principais: a) o processo de 
elaboração do PPA em cada estado; b) a concepção  e o conteúdo programático do documento; e c) 
o desenho e funcionamento do sistema de monitoramento da programação proposta. Os estudos de 
caso deverão abordar o conjunto de questões elencadas acima (objetivos específicos), construindo 
assim uma visão panorâmica da conexão entre o plano de governo e a condução da atividade 
governativa. 
 
Para tal, os pesquisadores envolvidos deverão coletar e produzir informações atinentes aos objetivos 
propostos, recorrendo a um conjunto variado de fontes: a) documentos oficiais, relatórios, e demais 
materiais textuais; b) entrevistas com atores-chave no processo de elaboração e monitoramento do 
PPA (Secretaria de Planejamento, Secretarias de Governo ou Casa Civil, Assembléia 
Legislativa,Tribunal de Contas, atores da sociedade civil e do setor empresarial etc.); e c) acesso a 
bases de dados (secundários). 
 
Uma vez elaborados a partir de objetivos, parâmetros e procedimentos comuns, os estudos de caso 
serão submetidos à analise comparativa com o objetivo de identificar as principais semelhanças e 
diferenças entre as experiências estaduais, permitindo a percepção de tendências e limites mais 
gerais e subsidiando a formulação de recomendações para o aperfeiçoamento dos processos de 
planejamento e gestão governamental no Brasil. 
 
 
7.1. Agentes da Pesquisa: 

AGENTE RESPONSÁVEL  RESPONSABILIDADES/ATRIBUIÇÕES  

IPEA 

1 – Convocação da rede de instituições e definição da proposta 
inicial da pesquisa; 
2 – Coordenação geral, discussão e acompanhamento dos 

trabalhos; 
3 – Leitura, revisão técnica e validação dos documentos e 

relatórios da pesquisa; 
4 – Organização dos eventos previstos nas diversas etapas da 

pesquisa (oficinas de trabalho, reuniões intermediárias e 
seminário final); 

5 – Coordenação/edição da publicação dos resultados 
 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 
DA REDE IPEA 

1 – Adesão e discussão da proposta de pesquisa; 
2 – Participação em oficinas e reuniões do projeto; 
3 – Gestão e prestação de contas sobre a utilização de 
recursos de auxílio à pesquisa (financiamento das despesas de 
pesquisa – ex.: passagens, diárias, serviços, etc.); 
4 - Realização de processo seletivo para contratação de 
pesquisador (a partir de concessão de bolsa de pesquisa pelo 
Ipea); 
5 - Supervisão, acompanhamento e avaliação das atividades do 



bolsista; 
6 – Realização das atividades de pesquisa de campo (tal como 
previsto neste Termo de Referência e demais documentos do 
projeto); 
7 – Produção do relatório de pesquisa e de demais documentos 
que se fizerem necessários (notas, textos, etc.). 
 

 

7.2. Etapas da Pesquisa: 

 
Etapa 1 – Planejamento e preparação, envolvendo: 

a) - Elaboração e validação do Termo de Referência e Plano de Trabalho da pesquisa 

Equipe IPEA elabora versão preliminar do TR e PT e envia para instituições parceiras para discussão na primeira 

oficina do projeto. 

b) - Realização da 1ª Oficina do projeto 

Equipe IPEA e instituições parceiras se reúnem para discutir o Termo de Referência, o Plano de Trabalho, e os 

procedimentos administrativos e de pesquisa envolvidos na condução do projeto. 

c) - Contratação dos bolsistas 

Instituições parceiras realizam processo seletivo, seguindo as disposições e regras do programa de concessão 

de bolsas do IPEA, para contratação de 1 (um) pesquisador para conduzir a pesquisa de campo e colaborar na 

elaboração do relatório de pesquisa. 

 

Etapa 2 – Condução da pesquisa, envolvendo: 

a) Realização da pesquisa de campo  

Instituições parceiras e pesquisadores contratados coletam dados (fontes documentais, bases de dados, 

entrevistas, etc.), sistematizam e analisam os mesmos e elaboram a versão preliminar do relatório de pesquisa 

sobre cada experiência estadual. 

b) Realização da 2ª Oficina do projeto 

Equipe IPEA e instituições parceiras se reúnem para compartilhar e discutir as versões preliminares dos 

relatórios de pesquisa nos estados, levantando lacunas e aspectos que precisam ser aprimorados e revistos. 

c) Produção da versão final do relatório 

Instituições parceiras e pesquisadores contratados coletam e sistematizam dados adicionais e realizam revisões 

na versão preliminar para elaboração do relatório final da pesquisa em cada estado. 

 

Etapa 3 - Consolidação e Disseminação dos Resultados, envolvendo: 

a) Produção do Relatório Consolidado 

Equipe IPEA produz um relatório analítico consolidando as informações e análises a partir dos relatórios de 

pesquisa de cada estado. 

b) Edição e publicação dos resultados 

Equipe IPEA e instituições parceiras realizam a edição do material para a produção de materiais publicáveis 

(possivelmente como Texto para Discussão do IPEA e/ou livro). 



c) Realização do Seminário Final do Projeto 

Equipe IPEA e instituições parceiras realizam Seminário para divulgação dos produtos, publicações e resultados 

do projeto. 

 

7.3. Período de duração do projeto: 
 
Período total: 15 meses. 

 
8. Produtos e Resultados Esperados: 

 

Eventos: 

- 3 eventos, sendo duas oficinas de trabalho entre equipe IPEA e instituições parceiras e um seminário nacional 

aberto ao público. 

 

Relatórios: 

- 10 relatórios sobre experiências estaduais. 

- 1 relatório consolidado. 

 

Publicações: 

- Conjunto de artigos (Textos para Discussão) e/ou livro. 

 

 
9. Cronograma: 
 

O projeto como um todo será realizado em 15 meses, conforme cronograma abaixo. O quadro, 
a seguir, traz o cronograma físico de desenvolvimento do projeto. 

 
Quadro 2 – Cronograma Físico  

ETAPAS E ATIVIDADES 

2012 2013 
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Etapa I – Planejamento e Preparação (FEV-MAI)                
Elaboração e validação do Termo de Referência e Plano 
de Trabalho da pesquisa (IPEA) X X X             

Realização da 1ª Oficina do projeto (IPEA + INST. 
PARCEIRAS)   X             

Contratação dos bolsistas (INST. PARCEIRAS) 
  X X X           

Etapa II – Condução da Pesquisa (MAI-NOV)                

Condução da pesquisa de campo e produção da versão 
preliminar do relatório (INST. PARCEIRAS)     X X X X        

Realização da 2ª Oficina do projeto – compartilhamento e 
discussão dos relatórios preliminares (IPEA + INST. 
PARCEIRAS) 

    
   X X       

Produção da versão final do relatório - coleta e 
sistematização de dados adicionais, e revisão da versão 
preliminar do relatório (INST. PARCEIRAS) 

    
    X X      

Etapa III – Consolidação e Disseminação dos 
Resultados (nov-abr) 

               

Produção do Relatório Consolidado (IPEA)          X X X X   



Edição e publicação dos resultados (IPEA) 
           X X X  

Realização do Seminário Final do Projeto (IPEA + INST. 
PARCEIRAS)               X 
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