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APRESENTAÇÃO

O presente relatório integra o Projeto “Planejamento e Gestão Governamental na Esfera 
Estadual: uma análise comparativa dos processos, conteúdos e sistemas de acompanha-
mento dos PPAs”, coordenado pelo Ipea em parceria com o Ministério do Planejamento e 
instituições de pesquisa e ensino nos estados brasileiros. Ao todo, o projeto avaliou dez 
experiências estaduais (Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, 
Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo).

O objetivo geral da pesquisa consiste em apreender, analisar e apresentar, em perspec-
tiva comparada, as experiências recentes das administrações estaduais concernentes à 
utilização do instrumento de planejamento consubstanciado no PPA referente ao pe-
ríodo 2012-2015. Busca-se construir 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, as análises enfatizam três dimensões 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.  

Todos os relatórios estão disponíveis ao público nos sítios do Ipea (Rede Ipea – Platafor-
ma de Pesquisa em Rede) e do Ministério do Planejamento.
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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório é uma análise da experiência de concepção, elaboração, monito-
ramento e avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015 do estado da Bahia. Este faz 
parte do projeto Planejamento e gestão governamental na esfera estadual: uma análise 
comparativa dos processos, conteúdos e sistemas de acompanhamento dos PPAs, coorde-
nado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). O projeto visa realizar um 
estudo comparado de dez experiências recentes das administrações estaduais concer-
nentes à utilização do instrumento de planejamento consubstanciado no PPA referente 
ao período 2012-2015.

No estado da Bahia, o projeto foi conduzido pela Secretaria do Planejamento do Estado 
da Bahia – SEPLAN –, por intermédio da Superintendência de Gestão e Avaliação – SGA – 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI – O processo se iniciou 
na Bahia, em setembro, envolvendo as superintendências da SEPLAN, com a formação de 
um grupo de trabalho (GT) instituído pela Portaria no 152, de 29 de setembro de 2012. Fa-
zem parte deste GT, além da SEI e da SGA, representantes da Superintendência de Plane-
jamento Estratégico – SPE – e da Superintendência de Planejamento e Orçamento – SPO.

O relatório é dividido em três partes, além desta apresentação. Na segunda seção foram 
realizadas as considerações metodológicas no que tange à confecção do relatório. Na 
parte 3, foram apresentados os resultados da pesquisa no que concerne ao processo de 
elaboração, conteúdo e o sistema de monitoramento e avaliação dos programas do PPA 
2012-2015. No último item, foram feitos os comentários finais. 
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2. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

O percurso metodológico para construção deste relatório iniciou-se com a identificação dos 
principais atores que tiveram participação no processo de conceber e implementar o Pla-
no Plurianual 2012-2015. Em seguida, foi construído um roteiro para a realização das entre-
vistas semiestruturadas com os atores da SEPLAN. Este é dividido em três blocos de ques-
tões com base nas dimensões de investigação definidas no Termo de Referência do IPEA 
para a pesquisa “Planejamento e Gestão Governamental na Esfera Estadual: uma análise 
comparativa dos processos, conteúdos e sistemas de acompanhamento dos PPAs”, a saber: 
quanto ao processo de elaboração do PPA, quanto ao conteúdo e quanto ao sistema de 
monitoramento e avaliação. Também foram elaborados roteiros específicos para os atores 
externos à SEPLAN, considerando o tipo de participação na construção do PPA 2012-2015.

Foram agendadas, pelo GT, entrevistas com vinte e um servidores públicos mais um re-
presentante da sociedade civil organizada, cujos critérios de escolha são apresentados 
nos Apêndices C e D. As entrevistas foram todas gravadas em áudio e, em seguida, foram 
transcritos os textos extraídos das falas de cada entrevistado selecionado. 

Ressalta-se que os entrevistados foram divididos em dois grandes grupos. O primeiro 
(onze entrevistados) foi composto por atores internos à SEPLAN, que participaram ativa-
mente do processo de elaboração do PPA, ou participam dos processos de gestão, moni-
toramento e avaliação dos programas. A partir das entrevistas com este grupo, procurou-
-se extrair, principalmente, informações acerca dos processos de elaboração, conteúdo e 
acompanhamento do PPA 2012-2015. 

O segundo (onze entrevistados) foi composto por atores externos à SEPLAN, formando 
um grupo bem heterogêneo1, mas o ponto comum é que todos tiveram alguma partici-
pação do processo de elaboração do PPA e/ou gestão e/ou acompanhamento de alguns 
programas. Para estes entrevistados, buscou-se obter uma visão crítica dos temas abor-
dados pela pesquisa, em que foi solicitado que os mesmos apontassem os pontos positi-
vos e negativos do processo de construção e do modelo do PPA atual.

No caso das entrevistas com os atores da SEPLAN foi montada, em uma planilha de excel, 
uma tabela dividida pelas questões definidas no Termo de Referência da Pesquisa. Estas 
foram agrupadas por dimensões, na qual cada linha com a questão estava dividida com co-
lunas contendo os trechos transcritos, separados por órgão a que pertence o entrevistado.

O tratamento qualitativo das entrevistas foi realizado a partir do lançamento dos depoimen-
tos na planilha, com cores diferenciadas para cada entrevistado, contendo somente aque-
les trechos dos depoimentos considerados mais relevantes para o propósito da pesquisa. 
Para cada linha da tabela, que representa uma questão, havia as respostas do número de 
entrevistados. Foi realizada análise do conjunto dos trechos correspondentes às respostas 
de cada questão com o objetivo de identificar similitudes, complementação ou possíveis 

1• Atores ligados a algumas Secretarias do estado, a sociedade civil organizada, a Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado.
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contradições nas falas. Após este processo, os trechos foram utilizados para construção de 
uma narrativa descritiva, que fosse capaz de responder cada pergunta, tornando-se um 
texto único a partir das diversas falas. Ao longo do relatório, esse texto foi complementado 
com comentários e citações identificadas nos documentos selecionados para esta pesquisa.

Em relação aos textos e documentos reunidos pelo GT e utilizados para este relatório 
(Apêndice E), foi feita uma leitura preliminar com o objetivo de estabelecer contato com 
os mesmos e selecionar aqueles mais importantes para a pesquisa. Depois de uma leitura 
mais aprofundada, foram destacadas as informações que complementassem o conteúdo 
das entrevistas e respondessem às questões propostas.  

A partir da análise das entrevistas, dos textos e documentos selecionados, procurou-
-se: a) identificar a participação desses atores no processo de planejamento do estado 
da Bahia; b) avaliar a relação destes atores com a SEPLAN na elaboração do PPA e no 
monitoramento e avaliação dos programas; c) capturar possíveis fragilidades acerca da 
concepção, monitoramento e avaliação do PPA 2012-20152.  

2•  No Apêndice C apresenta-se resumidamente a relação, descrição e os critérios de seleção dos entrevistados e no Apêndi-
ce D, por sua vez, mostra a relação, descrição e os critérios de seleção dos entrevistados de setores externos à SEPLAN.  
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3. RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO: 
SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

3.1 O processo de elaboração do PPA 2012-2015

3.1.1 Antecedentes

Um das primeiras iniciativas de associação do planejamento de médio prazo ao pensamento 
estratégico do governo da Bahia foi o Plano Estratégico de Ação (1988-1991), lançado em 1988, 
que continha um panorama da economia do estado, as estratégias de ação, as diretrizes e metas 
prioritárias para as dez regiões de planejamento existentes na época3 e as fontes de recursos 
previstas. Em 1989, foi criada a SEPLAN, substituindo a Seplantec4, e é promulgada a nova Cons-
tituição do Estado da Bahia, que instituiu a obrigatoriedade do PPA, seguindo a Constituição 
Federal de 1988. Desde então, a SEPLAN tornou-se o órgão responsável pelo planejamento go-
vernamental de médio prazo por meio da elaboração, a cada quadriênio, do PPA (SILVA, 2012). 

Em 1991, surge o documento Bahia: reconstrução e integração dinâmica, apresentado 
pelo Governador como um projeto de futuro para a Bahia. Este documento trouxe como 
metas, para a área de gestão governamental, a restauração do planejamento e a recu-
peração das finanças e a modernização do aparato administrativo. Como grandes eixos, 
adotaram-se desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e desenvolvimento 
urbano regional para as 15 regiões existentes5 (SILVA, 2012).

O primeiro PPA do estado da Bahia, elaborado em 1991, referente ao período 1992-1995, 
pode ser considerado um conjunto de metas atreladas a programas e subprogramas que 
desdobravam-se nos orçamentos em projetos e atividades. A configuração adotada ca-
racterizou esse primeiro instrumento muito mais como um orçamento plurianual do que 
como um planejamento efetivo. Neste PPA, definiu-se que as áreas prioritárias para o qua-
driênio 1992-1995 seriam educação, saúde, justiça e segurança pública (POMPONET, 2008). 

O segundo PPA (1996-1999) ficou marcado por trazer um conjunto de programas es-
truturantes que se articulavam prevendo uma abordagem multissetorial para interven-
ções, entretanto manteve as categorias de programação orçamentária (função, programa 
e subprograma), o que dificultava a interlocução do orçamento com o plano (FREITAS, 
2003). Silva (2012) destaca que o referido PPA foi elaborado com base no Plano de Desen-
volvimento Sustentável (PDS) do estado da Bahia que foi confeccionado em parceria com 
o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA). 

3• As 10 regiões eram: Metropolitana, Litoral Norte, Litoral Sul, Nordeste, Paraguaçu, Sudoeste, Sobradinho, Irecê, Serra Geral e Oeste.
4• A Seplantec foi restaurada em 1991. 
5• As 15 regiões eram: Metropolitana de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo Sul, Litoral Sul, Extremo Sul, Nordeste, Paragua-
çu, Sudoeste, Norte, Piemonte da Diamantina, Irecê, Chapada Diamantina, Serra Geral, Médio São Francisco e Oeste.
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No PPA 2000-2003, foi introduzido o problema como categoria central, baseado na me-
todologia do Planejamento Estratégico Situacional (PES). Para o PES, a realidade pro-
duz problemas e o político deve trabalhar para prover soluções a partir dos problemas 
sofridos pela população (HUERTAS, 1996). Este plano dividiu-se em quatro estratégias, 
19 macro-objetivos e 90 programas com atributos bastante delimitados (codificação, 
denominação, justificativa, público-alvo, objetivo, unidade responsável, valor, horizonte 
temporal e indicador) (FREITAS, 2003). Foi estruturado em eixos de desenvolvimento e 
embasado no modelo de gerenciamento por programa.

Ainda em 2000 foi lançado o Plano Estratégico Bahia 2020: o futuro a gente faz, com a principal 
meta de superar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) médio do país. Isso se justificava 
porque, quando o referido plano foi formatado, a Bahia ocupava a sexta posição no ranking 
do Produto Interno Bruto (PIB) do país, mas, por outro lado, em termos de Índice de Desen-
volvimento Humano – IDH –, a situação da Bahia era reconhecidamente desconfortável6.  

No PPA 2004-2007, orientado pelo Plano Estratégico Bahia 2020, a forma de alocação espa-
cial de investimentos foi estabelecida por unidades denominadas eixos de desenvolvimen-
to. No tocante ao Executivo, o plano contém cinco estratégias, 17 linhas de intervenção e 
37 programas que originam 670 ações. Segundo o documento, a internacionalização da 
Bahia dar-se-ia pela interligação com a América do Sul, a União Europeia, os Estados Uni-
dos e a Ásia, ao mesmo tempo em que apresentaria a necessidade de interiorização de in-
dústrias de médio porte no estado. A preocupação com o meio ambiente no planejamento 
da ação governamental esteve marcada pelo discurso da sustentabilidade (BAHIA, 2003).

Deve-se destacar, ainda, no PPA 2004-2007, a incorporação de indicadores sociais e eco-
nômicos com o objetivo de verificar e avaliar os resultados dos programas governamen-
tais, bem como metas a serem atingidas. Esse tem foco no combate à pobreza e na me-
lhoria dos indicadores sociais, o que fica claro na predominância de recursos financeiros 
destinados aos programas relacionados (BAHIA, 2011b). Pela primeira vez, a construção 
do plano foi aberta à escuta da sociedade por meio de 500 representantes ouvidos, na 
cidade do Salvador, em cerca de 30 reuniões realizadas (POMPONET, 2008). 

Na gestão 2007-2010, foi editado o documento Resgatando o planejamento estratégico no 
estado da Bahia: 2008-2028 – um futuro para todos nós, cuja estratégia de desenvolvimen-
to estruturou o PPA 2008-2011 (SILVA, 2012). Esse plano estratégico modificou a cena da 
regionalização no estado, dando origem a 26 Territórios de Identidade, em alinhamento 
com o Ministério do Desenvolvimento Agrário –  MDA –, que demarca o espaço geográ-
fico a partir da relação de pertença de seus cidadãos (BAHIA, 2011a). 

Para além da relação de pertencimento, Pomponet (2008) destaca que a nova territoria-
lização foi também produto de discussões com os movimentos sociais, especialmente 
àqueles vinculados à agricultura familiar e à reforma agrária. Pomponet (2008) salienta 
que a regionalização anterior, adotada pela SEPLAN, não era seguida rigorosamente pe-
las demais Secretarias, sendo que tal desarticulação resultou na existência de pelo me-
nos dez regionalizações distintas no período 2004-20077. 

6• O IDH baiano era de 0,715 enquanto a média nacional era de 0,766. 
7• Um fato importante é que mesmo após a adoção da regionalização por territórios de identidade a referida desarticulação 
ainda persiste. 
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PPA  •   RELATÓRIO DE PESQUISA

O mapa abaixo mostra o estado da Bahia divido em territórios de identidade:

Mapa 1: Territórios de Identidade

O PPA 2008-2011 foi organizado a partir de sete macro- objetivos e dois eixos de desenvolvi-
mento que refletem as prioridades de governo; aos eixos ligam-se três diretrizes estratégicas 
que, por sua vez, se desdobram em 141 programas e estes últimos em ações. O planejamento 
estratégico foi estruturado pela visão de futuro, sete macro-objetivos e dois eixos estruturantes.

Um ponto importante na evolução do processo de planejamento de médio prazo no estado 
da Bahia foi o amplo processo de escuta social realizado no PPA 2008-2011.  Destaca-se que 
foram capturadas mais de oito mil propostas formuladas por representantes da sociedade 
civil organizada em cada um dos territórios de identidade. Cerca de doze mil pessoas, dos 
vinte e seis territórios de identidade, contribuíram apresentando propostas. Para participar 
da reunião, o interessado precisava ser maior de 16 anos e, além disso, ser representante 
de alguma entidade ou segmento social no território (POMPONET, 2008). Cabe destacar, 
que a escuta social no PPA Participativo (PPA-P) passa a ter uma metodologia mais con-
sistente e avança, consideravelmente, em relação à consulta feita para o PPA 2004-2007. 

Na verdade, o objetivo do governo com o PPA-P foi coletar propostas que subsidiassem a 
formatação de políticas públicas em termos de hierarquização e priorização. Estas eram 
consideradas preferências reveladas da sociedade e não implicavam, necessariamente, a 
sua incorporação no PPA (POMPONET, 2008).  

Deve-se destacar ainda que, no PPA 2008-2011, houve duas importantes iniciativas voltadas 
para o acompanhamento e monitoramento do plano. Um delas foi a criação do Conselho de 
Acompanhamento do Planejamento Plurianual – CAPPA. Este Conselho considerou a eleição, 
nas audiências públicas do PPA, dos representantes dos 26 Territórios de Identidade, totalizan-
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do 104 representantes da sociedade civil, com a finalidade de acompanhar, monitorar, sub-
sidiar e aconselhar o Governo do Estado quanto à execução do PPA. A outra foi a implanta-
ção do Sistema Informatizado de Gestão e Acompanhamento do Plano Plurianual – SIGA PPA.

Entre dezembro de 2009 e 2010, a SEPLAN realizou o Ciclo de Debates Pensar a Bahia 
2023 – construindo o nosso futuro. O Pensar a Bahia foi uma série de eventos nos quais 
participavam representantes do Governo Federal, acadêmicos e representantes da ini-
ciativa privada e dos movimentos sociais. Cada um destes discorria sobre um tema em 
questão e apresentava críticas ou sugestões e, ao final, um debate era franqueado. 

O Pensar Bahia trouxe, no primeiro módulo, temas sobre mobilidade urbana, logística e indús-
trias. No segundo, enfoque sobre saúde e educação como impulsionadores do desenvolvimento, 
segurança pública, habitação e construção civil. O terceiro abordou política agrícola, agronegó-
cio e agricultura familiar, descentralização industrial e mineração, meio ambiente, desenvolvi-
mento sustentável e energias alternativas. O Pensar a Bahia foi finalizado com os temas ciência, 
tecnologia, universidades e centros de pesquisa, turismo e indústrias criativas (SILVA, 2012). 

O principal propósito do Pensar a Bahia foi subsidiar a elaboração do novo plano de desenvol-
vimento da Bahia até o ano de 2023, cujas diretrizes deveriam ser as bases dos três planos plu-
rianuais do período 2012 a 2023. Este novo plano substituiria o documento Resgatando o pla-
nejamento estratégico no estado da Bahia, cujas estratégias foram colocadas para o horizonte 
de 2028, mas que serviu para orientar apenas a programação do PPA 2008-2011 (SILVA, 2012).

Quando foi iniciada a construção do PPA 2012-2015, não existia um documento sistematiza-
do como plano estratégico para o estado. A construção do plano, denominado “Bahia 2023”, 
foi iniciada com a formulação de um documento utilizando o material do Pensar a Bahia, 
os Planos de Desenvolvimentos Setoriais e as diretrizes estratégicas resultantes de mesas 
temáticas realizadas com representantes das Secretarias. Contudo, o seu processo foi inter-
rompido por razões que não estão claras para o grupo entrevistado. Apesar da incomple-
tude, as informações chegaram a ser consolidadas, gerando um documento de circulação 
interna, não validado pelo Governador do Estado. Este forneceu os insumos para formula-
ção dos enfoques estratégicos, que serviram de base para construção do PPA 2012-2015.

Além do material resultante do processo de construção do “Bahia 2023”, o Gabinete do Secretá-
rio de Planejamento colocou na pauta, da elaboração dos programas do PPA 2012-2015, as ações 
prioritárias de Governo. Estas incluíam as que foram apresentadas à sociedade baiana enquan-
to programa de governo no período eleitoral e registrado no Tribunal Regional Eleitoral – TRE . 

Do ponto de vista mais geral, observa-se, a existência de um alinhamento entre o Gover-
no Estadual e o Federal, especialmente a partir de 2007, quando tanto o governador do 
estado quanto o presidente da República são do mesmo partido político. As questões 
conceituais e metodológicas a respeito do planejamento de médio prazo, os macroobje-
tivos de longo prazo focados em aspectos sociais e a própria territorialização do planeja-
mento são elementos que reforçam a referida noção de alinhamento. 

3.1.2 Estrutura do sistema responsável pela elaboração 

No PPA 2012-2015, o Governo da Bahia passou a adotar uma nova metodologia de planejamen-
to fundamentada nos temas estratégicos. Esta tem como base os conceitos formulados pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, compreendendo os temas como áreas do 
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conhecimento relevantes e estratégicas para a atuação governamental. Organizado em temas, 
o planejamento incorpora a lógica intersetorial e transversal das políticas públicas, permitindo 
uma maior articulação entre os níveis estratégico, tático e operacional (BAHIA, 2011a, p. 38).

O início da construção da nova metodologia, pela SEPLAN, para a elaboração do plano, se 
deu a partir da visita de representantes da SPO e da SGA à Brasília, em fevereiro de 2011, 
para compreender o modelo construído pelo Ministério do Planejamento. Em julho de 
2011, as orientações metodológicas para a elaboração do PPA 2012-2015 foi apresenta-
do, pela SEPLAN, às Secretarias do Governo do Estado, por meio de uma apresentação de 
slides, intitulada Alinhamento conceitual e metodológico, 

Atores responsáveis pela elaboração

O processo de elaboração do PPA 2012-15 foi concebido e executado pela própria equipe da 
SEPLAN8. O Decreto Lei nº 10.359, de 23/05/2007 (BAHIA, 2007), que aprovou o regimento da 
SEPLAN, determinou que a coordenação da elaboração do PPA é de sua competência. Como 
órgão colegiado, o Comitê de Planejamento tem como finalidade conceber, acompanhar e 
integrar o processo de planejamento estadual com competência para articular níveis, ciclos 
e fases do planejamento governamental.  Além do Comitê de Planejamento, têm atribuições 
na elaboração do PPA, segundo o regimento da SEPLAN, também a SPO, a SPE, a SGA, a SEI 
e a Superintendência de Cooperação Técnica e Financeira para o Desenvolvimento – SPF –. 

Compete à SPE articular-se com a SPO acerca do desenho das políticas públicas na pro-
gramação orçamentária, além de estabelecer estratégias e linhas programáticas para o 
PPA. À SPO compete coordenar a elaboração e a atualização do PPA, das diretrizes or-
çamentárias e dos orçamentos anuais. A relação da SPF com a elaboração do PPA diz 
respeito à mobilização de recursos e parcerias para financiar programas e projetos de 
desenvolvimento econômico e social. À SGA estão atribuídas as competências de de-
finição de diretrizes, o desenvolvimento de metodologias e a gestão dos instrumentos 
de monitoramento e avaliação dos PPA, bem como a elaboração de relatórios a estes 
relacionados. Cabe a SEI, conjuntamente com a SGA, a definição dos indicadores para o 
acompanhamento do PPA.

A partir das informações coletadas nas entrevistas de campo, verificou-se que, no pro-
cesso de elaboração do PPA 2012-2015, a SPO assumiu a coordenação do processo, como 
vem sendo feito historicamente desde os PPA anteriores, mas contou com apoio das ou-
tras superintendências: SPE, SGA, SPF e SEI. Apesar de a SPO ter desenvolvido a expertise 
necessária e ter ciência da responsabilidade constitucional do estado, não considera esta 
tarefa como de sua competência. 

A elaboração do PPA, seguindo o novo modelo utilizado pela União, conduzida pela área 
de orçamento, apresentou limitações. Principalmente, por conta da equipe da SPO co-
nhecer bastante a programação orçamentária das Secretarias, mas não conhecer profun-
damente as políticas setoriais e nem ser detentora de conhecimento acerca de planeja-
mento estratégico. Por esta razão, na concepção do PPA 2012-2015, houve uma maior 
participação da SPE, sendo esta, inclusive, apontada pelos entrevistados como Superin-
tendência coordenadora do próximo plano. 

8• O processo só contou com apoio de consultoria externa ao governo somente para a concepção do sistema de monitora-
mento e avaliação dos programas.
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No que tange à participação dos atores governamentais na elaboração do PPA 2012-
2015, destaca-se que, a partir da introdução das mesas temáticas, os servidores de nível 
mais técnico-operacional foram incorporados ao processo. A incorporação dessas pesso-
as na elaboração foi relevante porque ampliou a participação interna. O escopo, a organi-
zação, as reuniões com as Secretarias, a definição do método, as reuniões com o governo 
federal sempre foram conduzidos a partir da SPO. Esta apresentou o que vinha a ser o 
novo modelo de PPA e contribuiu na elaboração do plano de trabalho e do cronograma, 
na coordenação das mesas temáticas e com a revisão dos compromissos apresentados 
pelas setoriais, bem como suas metas, regionalização e entregas. 

Uma vez o PPA lançado no sistema, a SPO elaborou o orçamento, estimou quanto o Es-
tado iria arrecadar, quais seriam as despesas e as receitas. Posteriormente, coube à SPO 
definir as cotas orçamentárias e quais os recursos previstos para cada Programa durante 
os quatro anos.  

Foi declarada pelos entrevistados a necessidade de participação efetiva durante as oficinas te-
máticas da SPE, pela questão do conteúdo, dos temas, e da SGA, já que o novo modelo apresen-
tava elementos que facilitariam o monitoramento e a avaliação.  Nesse sentido, a SGA poderia 
implementar um sistema de monitoramento e avaliação, norteando-se pelo que foi proposto 
como meta nos compromissos de cada Secretaria e a partir dos indicadores estabelecidos. 

Durante a elaboração, a SPO solicitava que as reuniões fossem acompanhadas por to-
dos os superintendentes, chefes de gabinete e por quem conhecesse o planejamento e 
a política setorial da Secretaria à qual estivessem vinculados. Este ponto foi ressaltado 
justamente porque, quando as Secretarias foram representadas por seus técnicos, supe-
rintendentes ou diretores das áreas fins, a qualidade das discussões foi muito maior. 

Neste PPA, as Secretarias apresentaram seus compromissos dentro do modelo proposto 
(programas temáticos), em que cada programa tem a sua ementa e cada compromisso 
é composto por: órgão responsável, metas, regionalização e entregas. Foram solicitados 
aos Secretários e aos gabinetes, técnicos com maior capacidade decisória, com vistas a 
reduzir as rodadas de validação. Em muitas rodadas vieram secretários executivos, chefes 
de gabinete, Secretários, superintendentes, diretores e também técnicos de assessoria e 
coordenação. A SPO, quando da convocação dos participantes das mesas temáticas, so-
licitou a indicação de três membros de cada Secretaria e de suas seccionais: o diretor de 
orçamento, o diretor-geral e um técnico com capacidade decisória.

Com a definição dos programas temáticos e construção das ementas que definiam o foco do 
programa, a SEPLAN solicitou que cada Secretaria apresentasse seus compromissos, metas e 
entregas em torno de cada programa. As Secretarias foram orientadas, previamente, a tratar os 
seus compromissos com as seccionais, que são as entidades da administração indireta ligadas a 
essas Secretarias. Para que a nova metodologia fosse transferida de forma eficiente, a SEPLAN dis-
ponibilizou técnicos da SPO e da SPE para tirar eventuais dúvidas conceituais e metodológicas. 

Etapas de elaboração do PPA 2012-2015

O primeiro passo na elaboração do PPA foi a formação de um Grupo de Trabalho com re-
presentantes das Superintendências da SEPLAN, a partir do qual discutiu-se as diretrizes 
estratégicas do estado. Em seguida foram preparados os textos de diagnósticos do PPA, 
a metodologia de elaboração e a estrutura do documento. Como já destacado, o governo 
da Bahia optou por adotar o modelo de PPA do Governo Federal. 
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 A partir desta definição, a SEPLAN, por intermédio da SPO, construiu um cronograma de tra-
balho com todas as etapas que seriam necessárias à construção do Plano até o seu encaminha-
mento à Assembleia Legislativa. Este envolveu a etapa da escuta social, a transferência de me-
todologia para as setoriais e seccionais elaborarem seus compromissos, a estratégia de análise 
das informações coletadas, a análise do orçamento por programa e a consolidação do Plano.  

A SEPLAN iniciou o processo de elaboração com o estudo da metodologia, a partir das 
visitas à Brasília para conhecer o modelo da União. A mudança implicou a especificação 
das alterações necessárias ao Sistema Informatizado de Planejamento – SIPLAN –, que 
funcionava nos moldes do modelo anterior, ainda atrelado a programas setoriais, ao in-
vés de estar vinculado aos programas de governo. 

Ao mesmo tempo em que capacitou as setoriais com a nova metodologia, a SEPLAN 
apresentou uma proposta inicial com eixos estruturantes e áreas temáticas e programas 
de governo. Foi explicado para todas as setoriais como os diversos órgãos iriam partici-
par de cada programa e, a partir daí, foram marcados encontros temáticos, em que essas 
indicavam quais compromissos iriam apresentar, de acordo com a sua área de competên-
cia. Após a apresentação das propostas pelas setoriais e da junção do que cada Secretaria 
propunha com as propostas dos órgãos da administração indireta a ela vinculados, hou-
ve um processo de análise e refinamento para compor o PPA. 

Vale ressaltar que antes de decidir adotar o modelo de PPA da União, já haviam sido rea-
lizadas, há cerca de um ano, algumas mesas temáticas, a partir das quais a SPE compilou 
algumas ementas e diretrizes estratégicas que se tornaram o principal insumo para a 
formatação dos programas estratégicos de governo. Este primeiro material compilado 
era remetido para as Secretarias – prioritariamente para aquelas com maior grau de ade-
rência a cada tema. Nessa fase, cada setorial já sabia o que significava um programa te-
mático, o que era um tema e um compromisso. 

A SPE não teve participação no processo de benchmark e na capacitação de agentes para com-
preender o modelo do governo federal, estando estas atribuições a cargo da SPO e da SGA. En-
tretanto, por ser a Superintendência que detém o conhecimento e a competência na elabora-
ção do plano estratégico e, também, por ser indicada como responsável pela elaboração dos 
próximos PPAs, ficou responsável por assegurar a dimensão estratégica do PPA 2012-2015. As 
Secretarias responderam a questões postas pela SPE, agrupadas por área temática, e, a partir 
das respostas, foi construído um esboço das diretrizes estratégicas que, posteriormente, retor-
naram para validação das Secretarias. Essas diretrizes serviram para subsidiar também o PPA-P 
nas reuniões dos territórios de identidade, pois os participantes da escuta social colocavam suas 
proposições a partir de temas ligados às mesmas diretrizes estratégicas norteadoras do PPA.  

O GT (SPO, SPE e SGA) realizou as rodadas com as Secretarias. Estes momentos foram ci-
tados pelos entrevistados como “encontros temáticos” e “mesas temáticas”. 

Antes de realizar as mesas, houve uma reunião preparatória, de sensibilização e mobiliza-
ção, com todas as Secretarias, autarquias, fundações e empresas públicas. Nessa reunião 
foi apresentado o novo modelo de PPA para as Secretarias, juntamente com o cronograma 
das reuniões. Para cada Secretaria foi montado e entregue um kit contendo o novo modelo 
do PPA, os temas, as perguntas norteadoras e as diretrizes, que estas já haviam validado 
individualmente. Houve ainda uma segunda edição das mesas temáticas e uma reunião 
mais simples e rápida para validação do material que saiu da primeira mesa. Com isso, 
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alcançaram-se as entregas de cada Secretaria, pois já existiam o tema e os compromissos9.

Depois de realizados os encontros da escuta social, por meio da metodologia do PPA-P, a 
SGA encarregou-se de organizar os resultados da consulta ao material já validado pelas 
mesas temáticas com as Secretarias. Os resultados do PPA-P passaram pela leitura do gru-
po de trabalho e foram encaminhados às Secretarias. Cada setorial já possuía suas prio-
ridades definidas, seus compromissos, suas entregas e se encarregaram de incorporar as 
propostas oriundas do PPA-P.

 Considerando-se o processo de elaboração do PPA 2012-2015, ressalta-se a participação 
de diversas áreas da SEPLAN, por meio de suas Superintendências e quadros técnicos do 
gabinete e do próprio Secretário de Planejamento, dentre outras  instâncias do Executivo 
e dos demais poderes. Existiu, inclusive, um grupo10 para redigir o PPA.  Houve também 
participação dos demais poderes, além do Executivo, se não pelos seus representantes 
maiores, pelos assessores de planejamento e superintendentes. 

Ainda durante as reuniões de mesas temáticas, o gabinete do Secretário do Planejamen-
to indicava um representante. Na leitura do material, produzido por cada mesa temática 
realizada pelo GT, também havia um representante do gabinete, com vista a avaliar se, no 
PPA, estavam explicitadas as prioridades do plano de governo. 

No tocante à participação da alta direção do Governo do Estado, foram mencionados o 
Secretário de Planejamento, a Secretária da Casa Civil e o próprio governador do estado. 
A importância da participação da alta direção evidencia-se desde o momento em que as 
setoriais são mobilizadas para participar da elaboração do PPA, principalmente porque o 
convite para integrar essas reuniões parte do gabinete, o que lhe atribui uma importân-
cia institucional. Desde o momento em que o novo modelo do PPA foi adotado, este foi 
apresentado à Casa Civil, que comunicou a mudança às Secretarias. 

Em caso de situações conflituosas, o gabinete do Secretário de Planejamento se propunha a me-
diar. A importância da participação do gabinete foi justificada pela necessidade de interlocução 
com todas as Secretarias para negociar as resistências. Uma intervenção, do ponto de vista polí-
tico, precisaria vir do gabinete, como instância superior que promove a harmonização interna-
mente, resolvendo, alinhando e dirimindo eventuais pontos críticos com as outras Secretarias. 

O organograma abaixo sintetiza o processo de elaboração do PPA pela SEPLAN.

9• Uma equipe da SEPLAN ficou assistindo às Secretarias para dirimir dúvidas existentes em torno do modelo. 
10• Este foi formado pelos superintendentes, os diretores e técnicos da SPE, SPO, SGA e do gabinete do Secretário.
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Figura 1 – Síntese do processo de elaboração do PPA na SEPLAN 

Sobre a existência de sistemática de revisão, a Lei nº 12.504, de 29 de dezembro de 2011, 
responsável por instituir o PPA 2012-2015, elucida no texto do art. 10 que “a inclusão, ex-
clusão ou alteração de programas constantes dessa Lei serão propostas pelo Poder Exe-
cutivo por meio de projeto de lei de revisão, sempre que necessário” (BAHIA, 2011a p. 15). 

3.1.3 Relação do governo com a sociedade civil 

A SEPLAN, a Secretaria de Relações Institucionais – Serin – e a Secretaria de Desenvolvi-
mento e Integração Regional – Sedir –, a despeito da colaboração das demais Secretarias, 
foram as principais responsáveis pela articulação do PPA-P (BAHIA, 2011b). A consulta à 
sociedade ocorreu desde o início do processo de elaboração, em cada um dos territórios 
de identidade que representam a unidade de planejamento territorial do PPA 2012-2015. 

Cada território possui um colegiado com metade dos representantes oriundos da socie-
dade civil (que compreende, essencialmente, atores ligados a algum movimento social) e 
a outra metade do poder público municipal e órgãos do governo do estado ou do gover-
no federal com representação no território. Essas representações institucionais são das 
entidades com atuação reconhecida no território.

Antes de realizar as 26 plenárias, foi promovido um encontro em Salvador com represen-
tantes dos territórios e pessoas de órgãos públicos regionalizados, como a DIRES e a DI-
REC, com o propósito de preparar os territórios para o PPA-P. A reunião durou dois dias e, 
no retorno, os representantes mobilizaram seus territórios. Houve outro esforço prévio de 
preparar os territórios para indicar as suas lideranças e, com isso, as reuniões do PPA-P fica-
ram mais focadas, posto que os líderes dos grupos faziam as reuniões, recebiam as deman-
das dos territórios e direcionavam os pleitos já sistematizados para as plenárias do PPA-P. 

Tal encontro aconteceu em Salvador, em março de 2011 [...] para sensibilização e 
capacitação dos 234 representantes do GTT nos 26 territórios. O evento contou 
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com a realização de seminários e oficinas voltados à mobilização dos participan-
tes das plenárias, além de palestras e debates sobre a elaboração do Plano Plu-
rianual, planejamento estratégico de longo prazo e apresentação de informações 
sobre a conjuntura baiana. Os participantes saíram das oficinas com o compro-
misso de promover a mobilização de segmentos representativos da sociedade 
para participar dos eventos e tiveram a oportunidade de conhecer a metodolo-
gia da escuta social elaborada para as plenárias (BAHIA, 2011a, p. 34). 

Essas plenárias nos territórios foram apontadas por alguns entrevistados como principal es-
paço de participação da sociedade no PPA. Estas ocorreram no período de 5 de abril a 28 de 
maio de 2011. O PPA-P começou com a capacitação dos Grupos Territoriais de Trabalho, GTT. 
Montou-se um GTT em cada território,  totalizando 26 GTTs. As reuniões ocorreram nos mu-
nicípios em que se discutiram os eixos temáticos. O GTT trouxe proposições para as plenárias 
territoriais, muitas delas já contidas nos planos territoriais, elaborados por cada colegiado 
em momento anterior. 

Sobre composição e atuação do GTT, o texto do PPA explicita:

para cada um dos 26 Territórios de Identidade foi criado um GTT, composto por 
nove integrantes: cinco indicados pela sociedade civil, inclusive dois membros 
do CAPPA, e quatro representantes de órgãos públicos. A função do grupo foi 
promover reuniões para qualificar o público-alvo envolvido e articular a parti-
cipação desses atores nas plenárias territoriais (BAHIA, 2011b, p. 33).

No momento das plenárias, em cada território, são organizados grupos de trabalho, cor-
respondentes aos eixos estruturantes que constam no PPA 2012-2015. As salas reúnem 
moderadores do próprio estado. As plenárias do PPA, em si, são muito mais simples, por-
que os territórios realizam discussões prévias e proposições. As plenárias foram realizadas 
entre abril e maio de 2011 nos 26 territórios de identidade, com participação de membros 
das entidades e poderes públicos, encarregados de representar a população do território. 
A plenária teve o formato de uma reunião de um dia: pela manhã uma breve apresenta-
ção, à tarde os grupos eram divididos em salas para fechar as propostas, que depois foram 
lançadas no sistema online do PPA. O lançamento das propostas de cada território no sis-
tema se deu pela SGA, para que as Secretarias selecionassem quais propostas acolheriam. 

As propostas da sociedade foram cadastradas, depois classificadas por eixo estruturante, núcleo 
temático e tema. Já inseridas em um sistema informatizado, passaram por uma análise crítica:

entre os critérios observados está a objetividade da proposta, sendo verifica-
das aquelas que envolvem proposição de intervenção para o governo e/ou te-
nham objetivos claros ou mensuráveis, o que facilita a análise pelas Secretarias. 
Como necessidade preliminar, foram consideradas as propostas que envolvam 
medidas que estejam contempladas no conjunto de atribuições previstas para 
o Plano Plurianual. No caso de propostas cujo conteúdo está contemplado em 
outra proposta apresentada no mesmo Território, fez-se a opção pela validação 
de apenas uma delas, racionalizando o processo ao evitar que as Secretarias 
trabalhem com muitas propostas com o mesmo conteúdo (BAHIA, 2011a, p. 35).

Sobre a participação de empresas na escuta social, consta a presença da Câmara de Di-
rigentes Lojistas CDL, da Federação das Indústrias do Estado da Bahia FIEB e Federação 
da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia  -FAEB -. Foi dito que as plenárias deveriam 
ocorrer bem antes da elaboração do PPA, entretanto, não foi alcançado este objetivo 
e elas acabaram sendo realizadas entre abril e maio de 2011, praticamente ao mesmo 
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tempo em que o PPA estava sendo construído. Ainda assim, foi citado como relevante 
o número de demandas incorporadas no PPA-P. Caso as propostas não fossem incorpo-
radas, cada Secretaria teria que fazer um relatório, justificando por que não incorporou 
determinada demanda territorial. Essas informações eram passadas à Diretoria de Pla-
nejamento Territorial -DPT-, que se encarregava de dar respostas aos territórios sobre a 
aceitação ou não de propostas. 

É relevante destacar a existência de duas cartilhas digitais com informações orientadoras 
para a realização do PPA-P O primeiro dos documentos11 traz esclarecimentos sobre os 
instrumentos de planejamento governamental (PPA, LDO e LOA), contém o cronograma 
da escuta por territórios e faz referência ao Plano Bahia 2023, que representa um planeja-
mento de longo prazo para o estado. O segundo documento12, mais sintético, explica o que 
é o PPA, como foi realizado o primeiro PPA-P e apresenta um roteiro de realização deste.

Durante a escuta social foram cadastradas 3.288 propostas, sendo 2.996 delas oriundas de 
representantes da sociedade e 292 colhidas de grupos institucionais. Desse universo, 1.952 
propostas foram validadas pela SEPLAN e disponibilizadas para as setoriais que, por sua vez, 
analisaram e incorporaram aquelas que respondiam aos critérios técnicos e legais do PPA, 
bem como às funções de cada órgão responsável (BAHIA, 2011a; CADERNO SEPLAN, 2012).

É possível afirmar que uma nova forma de relacionamento entre o estado e a sociedade, 
na formulação de políticas públicas, está se consolidando no estado da Bahia, o que é 
uma característica da moderna administração pública. Esta concepção, que reforça a no-
ção de democracia participativa, concebe o cidadão não apenas como um pagador de 
impostos e consumidor de bens públicos, mas como um co-responsável pelo plano e ações 
do governo. De fato, os três últimos PPAs, que foram referendados de alguma forma pela 
sociedade, diferentemente dos PPAs vigentes de 1992 a 2003, evidenciam essa inflexão. 

3.1.4 A relação com a Assembleia Legislativa

Pelas entrevistas realizadas, constatou-se que, embora a participação dos parlamentares 
em torno da construção do PPA 2012-2015 foi pequena, alguns parlamentares entraram 
no processo de construção do PPA por suas ligações com os movimentos sociais no in-
terior do estado da Bahia. Há casos, por exemplo, em que o parlamentar participou das 
plenárias no território de identidade que ele teria maior identificação:

“Alguns parlamentares entram no processo de construção do PPA por suas liga-
ções com as organizações sociais do Estado da Bahia, entretanto, do ponto de 
vista institucional, a casa legislativa não dispõe de procedimentos efetivos de  
acompanhamento”.

Os depoimentos revelam que a participação da Assembleia Legislativa se deu por meio 
dos seus compromissos aportados aos programas do Poder Legislativo. Pode-se consi-
derar ainda a participação a partir da presença do Legislativo no Conselho de Desen-
volvimento Econômico e Social (Codes), que também esteve presente nas discussões 
de elaboração do PPA. 

11• Disponível no site: http://www.SEPLAN.ba.gov.br/sgc/arquivos/20110603_123028_Revista_PPA_P.pdf ),
12• Disponível no site:  http://www.ppaparticipativo.ba.gov.br/publicas/arquivos/Cartilha_PPA_Participativo_21x15_Prova.pdf.,
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Em relação ao PPA do Poder Executivo, a participação parlamentar se deu a partir do 
momento em que o projeto de lei do PPA foi encaminhado à Assembleia para estes pro-
cederem à análise e às emendas. Nesse sentido, a SPO discutia junto com a Assembleia, 
apreciava as indicações de mudanças, inclusive com a participação do governador, e, 
alcançado o consenso, encaminhava o projeto para votação. 

Foi constatado, também, a partir do relato de algumas entrevistas, que não é politica-
mente interessante para qualquer deputado, seja de oposição ou de situação, alterar 
substancialmente a proposta do executivo, uma vez que esta foi referendada por uma 
parcela dos movimentos sociais dos 26 territórios de identidade. Na verdade, não existe 
um canal diálogo (ambiente institucional) que aproxime o executivo do legislativo em 
termos de pensar política num horizonte de tempo maior. Ainda assim, ressalta-se que 
pequenos equívocos na formatação de algumas propostas do texto original do PPA, tais 
como erros de digitação, receberam 25 emendas do parlamentar relator:

“(...) fica muito difícil para qualquer deputado, de oposição ou de situação, ne-
gar esse processo, agora, pequenos equívocos na formatação da proposta rece-
beram emendas de relator”.

Além disso, o parecer do PPA 2012-2015 elaborado por um parlamentar, mostra que das 
3 emendas solicitadas pelos demais parlamentares, uma foi parcialmente acatada e as 
outras duas completamente acatadas, mas nenhuma delas representou uma mudança 
significativa no conteúdo do PPA. 

3.2 O conteúdo do plano

3.2.1 Concepção geral (ou modelo) de plano

O Modelo do Plano Plurianual 2012–2015 tem como principal característica a articulação 
entre as dimensões estratégica e tática do planejamento. O desenho conceitual e meto-
dológico elaborado pela Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia – SEPLAN atribui 
ao novo modelo do PPA características como: respaldo na metodologia desenvolvida 
pela União; quebra dos paradigmas do binômio programa/ação e programação setorial 
e da solução de problemas; foco nos fins (bens e serviços para a sociedade) e não nos 
meios (ações orçamentárias); incorporação das propostas advindas da escuta social e 
comunicação clara e objetiva dos compromissos de governo.

Existe uma componente estratégica inclusa no PPA 2012-2015, a partir de informações 
oriundas das rodadas do Pensar Bahia e do documento interno resultante das discussões 
do Plano Estratégico Bahia 2023. Tal componente materializa-se por meio dos enfoques, 
que são as diretrizes estratégicas, descritos nos textos de apresentação de cada um dos 
eixos estruturantes.  O PPA não trabalha com foco em problemas, baseia-se no método 
adotado pelo governo federal e está estruturado em temas transversais. O tema é a es-
trutura básica, é estratégico e visa propor programas que consigam dar conta de alterar 
a realidade para alcançar o futuro desejado. A partir daí, vem o programa temático.

Conforme enuncia o texto do PPA 2012-2015, 

inaugura uma nova metodologia, em conformidade com as orientações emana-
das do Governo Federal, tendo como principal motivação a busca por um caráter 
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mais estratégico para o Plano, criando condições efetivas para a formulação, a 
gestão e a implementação de políticas públicas. No novo modelo, com o escopo 
ampliado de uma perspectiva setorial para uma escala de Governo, os progra-
mas temáticos foram concebidos a partir das diretrizes estratégicas, definidas 
para os diversos Temas, associados aos eixos estruturantes (BAHIA, 2011a, p. 39).

Esse modelo privilegia o tema e a política pública, operacionalizada por meio dos pro-
gramas. A parte que cabe ao Poder Executivo foi estruturada em três eixos, com base no 
conteúdo do Bahia 2023, do plano de governo, de compromissos de campanha e dos 
relatórios anuais de avaliação13.

O PPA 2012-2015 buscou solução para os seguintes aspectos do Plano Plurianual anterior: 
não dialoga com a dimensão estratégica; não cumpre o papel da dimensão tática, mas 
sim da operacional; resulta da consolidação de programas setoriais; dificulta a compreen-
são da extensão da Política Pública; dificulta a gestão e mensuração dos resultados alcan-
çados; programas são organizados em função de problemas e não esclarece os desafios 
para a implementação das políticas, de forma articulada com os resultados (BAHIA, 2011a).

3.2.2 Atributos das políticas públicas

Os elementos que compõem o PPA 2012–2015, de acordo com esse modelo, são definidos a seguir:

•	Eixo Estruturante: é o maior nível de agregação e corresponde à totalidade dos 
temas que guardam afinidade com uma área de atuação governamental (social, 
produtiva ou de gestão) definida e eleita como estruturante pela visão estratégica. 

•	Área Temática (Tema): é o assunto que, pela relevância, foi incorporado aos 
compromissos governamentais e justificam a ação do governo.

•	Programa: é concebido a partir do conhecimento; é o elemento de organização 
da atuação governamental que articula um ou mais compromissos que conver-
gem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido.

•	Enfoque Estratégico: é a diretriz que emana do Planejamento Estratégico, sen-
do um conjunto de instruções ou indicações, definidas para o Programa, para se 
tratar e levar a termo no Plano Plurianual.

•	Ementa: é a expressão, o resultado ou impacto pretendido pela ação de governo 
com base no programa. 

•	 Indicador: é o instrumento que permite identificar e aferir a efetividade do pro-
grama, auxiliando o seu monitoramento e avaliação.

•	Compromisso: é a declaração objetiva do bem ou serviço (produto final) a ser 
disponibilizado.

•	Meta: é a medição do alcance do compromisso, podendo ser de natureza quan-
titativa ou qualitativa.

13• São dois os relatórios anuais que devem, por lei, serem gerados: Relatório de Atividades do Governo e o Relatório de 
Avaliação do PPA.
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•	Entrega: é a declaração das iniciativas a serem empreendidas para a disponi-
bilização de bens e serviços à sociedade, resultantes da coordenação de ações 
orçamentárias e outras ações institucionais e normativas.

A partir dos eixos, surgem os temas, e destes são concebidos um ou mais programas. Para 
cada programa há um conjunto de enfoques estratégicos que direciona a sua construção.

Cada um desses programas de governo possui indicadores, metas e entregas. Essa forma 
foi pensada para orientar diretamente o modelo de gestão e, assim, estabeleceu, no pla-
no da efetividade, os indicadores dos programas e, no plano da eficácia, a própria meta 
do compromisso. Neste sentido, foi instituída, pela Instrução Normativa no 2, de 20 de 
novembro de 2012, da SEPLAN, a sistemática de monitoramento e a avaliação dos pro-
gramas do PPA do Governo do Estado da Bahia. 

No âmbito das suas competências institucionais, os órgãos setoriais inscreveram nos 
programas os seus compromissos. Cada um expressa uma ou mais metas para serem 
cumpridas pelo órgão responsável. As metas referem-se ao produto fim e apresentam, no 
PPA, o valor global e por território de identidade. Um compromisso contém uma ou vá-
rias entregas e cada uma delas é um produto meio pelo qual o produto fim é viabilizado. 

A partir das entregas de cada compromisso nos programas de governo é que se estabelece 
o elo entre o orçamento e o plano. As entregas devem gerar as ações orçamentárias, as quais 
são alocadas juntamente com todos os seus atributos (unidade orçamentária, objetivo, pro-
dutos, meta física, valor e territorialização). Desta maneira, o novo modelo tenta superar a di-
cotomia orçamento versus programa, pois, para a elaboração da LOA, se faz necessário dialo-
gar com a dimensão estratégica por intermédio das entregas e compromissos estabelecidos.

As ações estão contidas na Lei Orçamentária Anual, observada a correspondente Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO e a disponibilidade efetiva de recursos financeiros. A LOA, 
por sua vez, deve ser estruturada a partir do PPA. Assim, a execução do PPA 2012–2015 se 
concretiza por meio da execução das Leis Orçamentárias Anuais.

O produto das ações orçamentárias traz consigo quatro questões primordiais no que 
tange à programação governamental, quais sejam: a fonte de recursos, a meta física as-
sociada aos recursos programados, a localização do produto e a unidade executora.

A lógica de estruturação do PPA 2012–2015 pode ser melhor compreendida a partir da 
observação da Figura 2.
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Figura 2 – Estrutura do PPA 2012-2015

3.2.2 Definição de prioridades

Das entrevistas realizadas com os atores ligados à SEPLAN, verificou-se que o Governo do 
estado, por intermédio da Casa Civil, elegeu um conjunto de ações consideradas como 
prioritárias para definição do conteúdo do PPA. Porém, essas ações não foram divulgadas 
e nem citadas pelos entrevistados. 

Ressaltou-se também que as ditas ações estavam relacionadas com os objetivos estraté-
gicos do Governo e os compromissos assumidos publicamente durante o período eleito-
ral. Essas orientações, conjuntamente com os insumos gerados pelo documento não pu-
blicado do “Bahia 2023”,  constituíram-se nos primeiros elementos utilizados pela equipe 
da SEPLAN na elaboração do PPA 2012-15. 

No PPA observa-se que a maior parte dos programas está no eixo “inclusão social e afir-
mação de direitos”, com 24 programas, mas não é possível afirmar que existe alguma 
hierarquia entre os programas desse eixo. Um entrevistado, entretanto, citou o volume 
de recursos para falar do que é prioritário no PPA:

“Se você pegar o PPA em termos de volume de recursos para o Pacto Pela Vida, 
para o Viver Melhor e para a Habitação, são os três maiores programas, se você 
pegar a prioridade pelo valor do dinheiro, eles estão no eixo da inclusão social, 
80% dos recursos do PPA estão no eixo da inclusão social”.

Disso se segue que: a) não existe, do ponto de vista formal, uma matriz de prioridades 
nos programas do PPA 2012-2015; b) o eixo inclusão social e afirmação de direitos pode 
ser interpretado, sem muito rigor, como o eixo prioritário; c) a Casa Civil teve um papel 
muito importante na definição de alguns temas que constituem os programas do PPA 
2012-2015; d) os temas eleitos pela Casa Civil como prioritários eram compatíveis com 
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os abordados pelo governador na campanha eleitoral; e) os papéis da Casa Civil e da SE-
PLAN, na definição do que é prioritário, são concorrentes.  

3.2.3 Eixos e programas 

Para o Poder Executivo, o PPA 2012-2015 traz três eixos estruturantes: inclusão social e afirma-
ção de direitos (24 programas); desenvolvimento sustentável e infraestrutura para o desen-
volvimento (18 programas); e gestão democrática do estado (cinco programas), totalizando 
47 programas. O Eixo Inclusão Social e Afirmação de Direitos relaciona os temas, programas e 
compromissos que buscam incluir socialmente a população menos favorecida, reduzir as de-
sigualdades, combater todas as formas de preconceito e respeitar as diferenças e diversidades 
de condições e opções que existem na sociedade baiana. Este eixo é formado por nove temas: 
desenvolvimento social; inclusão produtiva; saúde; educação; segurança pública; esporte e la-
zer; trabalho e renda; cidadania e direitos humanos; e gênero, raça e etnia (BAHIA, 2011a, p. 43).

O Eixo Desenvolvimento Sustentável e Infraestrutura Para o Desenvolvimento tem como 
objetivo “assegurar a geração de riquezas com maior equidade social, garantindo a todos 
condições de acesso ao básico para uma existência com dignidade e às oportunidades 
abertas pela retomada do crescimento, num contexto de desenvolvimento ambiental-
mente sustentável” (BAHIA, 2011a, p. 216). Este eixo agrega dez temas: infraestrutura 
logística e de telecomunicações; energia; ciência e tecnologia; meio ambiente; economia 
verde; desenvolvimento urbano – cidades sustentáveis; cadeias produtivas do agronegó-
cio; turismo; cultura e desenvolvimento; e indústria, mineração e serviços estratégicos.

O terceiro eixo, Gestão Democrática do Estado, elenca como premissas a participação 
cidadã, o controle social e a transparência e possui cinco áreas temáticas: planejamento 
e gestão estratégica; gestão fiscal; modernização da gestão pública; relação governo-
-sociedade; e pacto federativo. Os três eixos desdobram-se em áreas temáticas que, por 
sua vez, podem ter um ou mais programas de governo.

Estão elencados a seguir os nomes de cada programa de governo do PPA, separados por 
eixo estruturante.

Os programas do eixo de inclusão social e afirmação de direitos são: Bahia Saudável; Fortale-
cimento da Educação Básica; Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos; Educação pro-
fissional; Educação Superior no Século XXI; Pacto pela Vida; Promoção, Proteção, Defesa dos 
Direitos Humanos e Cidadania; Ressocialização: Direito do Interno e do Cumpridor de Penas 
e Medidas Alternativas; Juventude; Criança e Adolescente; Envelhecimento Ativo; Proteção 
Social; Segurança Alimentar e Nutricional; Água para Todos -PAT-; Regularização Fundiária e 
Reforma Agrária; Vida Melhor – Oportunidade para Quem Mais Precisa; Promoção da Igual-
dade Racial e Garantia de Direitos; Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades 
Tradicionais; Enfrentamento da Violência contra as Mulheres; Autonomia das Mulheres; Tra-
balho Decente; Bom Trabalho: Ampliando Oportunidades; Bahia Solidária: Mais Trabalho e 
Mais Renda; e Bahia Esportiva.

Já os programas do eixo de desenvolvimento sustentável e infraestrutura para o desen-
volvimento estão listados a seguir: Logística Integrada de Transporte; Infraestrutura de 
Telecomunicações; Energia para o Desenvolvimento; Ciência, Tecnologia e Inovação; 
Economia Verde; Sustentabilidade Ambiental; Moradia Digna; Mobilidade e Acessibilida-
de Urbana; Reabilitação do Centro Antigo de Salvador; Turismo Sustentável; Copa 2014; 
Economia Criativa; Desenvolvimento Cultural; Desenvolvimento e Sustentabilidade da 
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Agropecuária Empresarial; Bahia Segura: da Produção ao Consumo; Indústria e Minera-
ção; Comércio e Serviços Estratégicos; e Microempresa e Empresas de Pequeno Porte.

Enquanto os programas do eixo de gestão democrática do estado são: Planejamento e 
Gestão Estratégica; Gestão Fiscal; Modernização da Gestão Pública; Relação Governo-
-Sociedade; e Pacto Federativo.

A seguir, uma síntese dos programas de governo do PPA 2012-2015. Os quadros 3, 4 e 5 reú-
nem, respectivamente, os programas dos eixos 1, 2 e 3 do Poder Executivo, agrupados por área 
temática, com destaque para os programas transversais e as Secretarias por eles responsáveis.

Quadro 1  – Síntese dos programas de governo do eixo de inclusão social e afirma-
ção de direitos

Eixo 1 – Inclusão social e afirmação de direitos

Área temática
Programa Ementa resumida

Secretarias 
que aportam 

compromissos

Programas com  
compromissos  

transversais

Desenvolvimento

Social

Proteção  
social

Combater a pobreza 
com ações de assistên-
cia social e transferência 
direta de renda, tendo 
prioritariamente a fa-
mília como unidade de 
atendimento e, como 
público-alvo, as famí-
lias baianas inscritas 
no Cadastro Único do 
Ministério do Desenvol-
vimento Social e no ca-
dastro do Sistema Único 
de Assistência Social.

Sedes

1• Promoção, Proteção, 
Defesa dos Direitos 
Humanos e Cidada-
nia/SJCDH;

2•  Autonomia das Mu-
lheres/ SPM;

3•  Copa 2014/Seinfra;

4• Planejamento e Gestão 
Estratégica/Casa Civil;

5• Defesa da Sociedade e 
Garantia da Cidadania 
Plena/MP.

Segurança 
Alimentar e 
Nutricional

Promover segurança 
alimentar e nutricional 
para garantir o direito 
humano de alimentação 
adequada a partir de 
processos sustentáveis 
de produção que pro-
movam trabalho, gerem 
renda e respeitem a di-
versidade social, am-
biental e cultural.

Sedes Água para Todos / Sedes; 
Sedir e Sedur.

Água para 
Todos

Proporcionar acesso aos 
serviços de saneamento 
básico com oferta de 
água em qualidade e 
Quadro anterior

Sedes; Sedir; 
Sema; Sedur Inexistente

Regularização 
Fundiária 
e Reforma 

Agrária

Promover a regulariza-
ção fundiária por meio 
da legalização da posse 
de imóveis e do apoio à 
reforma agrária.

Seagri Moradia Digna – Sedur.
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Inclusão produ-
tiva Vida Melhor

Incluir produtivamente, 
de forma sustentável e 
digna, o maior número 
de pessoas em situação 
de pobreza e com po-
tencial de trabalho na 
Bahia.

Sedes; Sedir; Se-
agri; Setre; SICM; 

Sedur; Sefaz

1• Segurança Alimentar e 
Nutricional/Sedes;

2•  Autonomia das Mu-
lheres/ Sedes;

3•  Economia Verde/Sea-
gri;

4• Sustentabilidade Am-
biental/ SICM.

Saúde Bahia Saudá-
vel

Construir uma socieda-
de saudável, ampliando 
o conceito de saúde de 
modo que contemple 
outros aspectos além 
de prevenção, assistên-
cia e recuperação de 
enfermos.

Sesab

1•  Segurança Alimentar/
Sedes;

2• Água para Todos/Se-
des, Sedur, Sedir e 
Sema;

3• Promoção da Igualda-
de Racial e Garantia 
de Direitos/ Sepromi;

4•  Autonomia das Mu-
lheres/ SPM;

5• Logística Integrada de 
Transporte/Seinfra;

6•  Ciência, Tecnologia e 
Inovação /Seagri;

7• Sustentabilidade Am-
biental/ Sema;

8•  Moradia Digna/Sedur;

9• Mobilidade e Acessibi-
lidade Urbana/Saeb;

10• Copa 2014/Seinfra;

11• Bahia Segura/Seagri, 
Sedur e SICM;

12• Modernização da 
Gestão Pública/Saeb;

13•Defesa da Sociedade e 
Garantia da Cidadania 
Plena/MP.

Educação

Fortalecimen-
to da Educa-

ção Básica

Fortalecer a educação 
básica, garantindo o 
acesso, a permanência 
e a aprendizagem do 
estudante, combatendo 
a reprovação, o abando-
no e a evasão escolar.

SEC; SSP; SECTI

1•  Bahia Esportiva/Setre;

2•  Ciência, Tecnologia e 
Inovação /SECTI;

3• Defesa da Sociedade e 
Garantia da Cidadania 
Plena/MP.



30

PPA  •   RELATÓRIO DE PESQUISA

Educação

Alfabetização 
de Jovens e 
Adultos

Reduzir o índice de anal-
fabetismo e assegurar a 
oferta de escolarização, 
criando condições para 
inclusão social, política, 
econômica e cultural. SEC

Defesa da Sociedade e 
Garantia da Cidadania 
Plena/MP.

Educação Pro-
fissional

Consolidar e ampliar a 
oferta de educação pro-
fissional em consonân-
cia com o desenvolvi-
mento socioeconômico 
e ambiental dos territó-
rios baianos.

SEC

1• Vida Melhor/Seagri;

2• Infraestrutura e Teleco-
municações/SECTI e 
Seinfra;

3• Ciência, Tecnologia e 
Inovação /SECTI.

Educação Su-
perior no Sé-
culo XXI

Consolidar o sistema 
educacional de educa-
ção superior por meio 
da implementação de 
políticas públicas

SEC Ciência, Tecnologia e Ino-
vação /SECTI.

Segurança  
pública

Pacto pela 
Vida

Implementar uma po-
lítica de segurança pú-
blica transversal e in-
tegrada, que proteja a 
cidadania e garanta os 
direitos humanos.

SSP; SJCDH; 
Sedes

1• Bahia Saudável/Sesab;

2• Alfabetização de Jo-
vens e Adultos/SEC;

3• Educação Superior no 
Século XXI/SEC;

4• Promoção, Proteção, 
Defesa dos Direitos 
Humanos e Cidada-
nia/SJCDH;

5• Ressocialização: Di-
reito do Interno e do 
Cumpridor de Penas e 
Medidas Alternativas/ 
Seap e Setre;

6•  Juventude/Sedes;

7• Criança e Adolescente/
Sedes;

8•  Proteção Social/Sedes;

9• Segurança Alimentar e 
Nutricional/Sedes;

10• Vida Melhor/Seagri; 
Sedes, Setre;

11• Promoção da Igual-
dade Racial e Garantia 
de Direitos/ Sepromi;

1 2 • D e s e nvo l v i m e n to 
Sustentável de Povos 
e Comunidades Tradi-
cionais/Sedes;
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Segurança  
pública

Pacto pela 
Vida

Implementar uma po-
lítica de segurança pú-
blica transversal e in-
tegrada, que proteja a 
cidadania e garanta os 
direitos humanos.

SSP; SJCDH;  
Sedes

13• Autonomia das Mu-
lheres/ SPM e Sedes;

14•Trabalho Decente/
Sema e Setre;

15•Bom Trabalho/Secom 
e Setre;

16•Bahia Solidária/SECTI 
e Setre;

17•Bahia Esportiva/Sedur 
e Setre;

18•Energia para o Desen-
volvimento/Seinfra;

19•Reabilitação do Cen-
tro Antigo de Salva-
dor/Sedes;

20•Copa 2014/Seinfra;

21•Economia Criativa/Se-
cult;

22•Desenvolvimento Cul-
tural/ ?

23•Planejamento e Ges-
tão Estratégica/GA-
BGOV;

24•Justiça Presente/TJ;

25•Defesa da Sociedade e 
Garantia da Cidadania 
Plena/MP;

26•Acesso à Justiça Inte-
gral e Gratuita/DPE.

Trabalho e renda

Trabalho  
Decente

Promover o trabalho 
decente, garantindo 
condições de liberdade, 
equidade, saúde, segu-
rança, dignidade huma-
na e proteção social.

Setre; SJCDH; 
Sema; SECTI; 

Secom; SEPLAN

1• Educação Profissional/
SEC;

2•  Juventude/Sedes e 
Serin;

3•  Microempresa e Em-
presas de Pequeno 
Porte/SICM

Bahia  
Solidária

Estimular o desenvolvi-
mento socioeconômico 
de empreendimentos 
solidários e populares.

Setre; SECTI

1•   Vida Melhor/Setre;

2• Reabilitação do Centro 
Antigo/ SICM;

3•  Comércio e Serviços 
Estratégicos/SICM;
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Esporte e lazer Bahia  
Esportiva

Fortalecer a estrutura 
do desporto, parades-
porto e lazer e fomentar 
sua prática para a me-
lhoria da qualidade de 
vida da população.

Setre; Sedur
1• Logística Integrada de 

Transporte/SICM;

2•  Copa 2014/Sedur.

Cidadania e  
direitos humanos

P r o m o ç ã o , 
Proteção, De-
fesa dos Direi-
tos Humanos 
e Cidadania

Garantir o efetivo res-
peito aos direitos hu-
manos e à cidadania 
através de ações que 
visem a sua promoção, 
proteção e defesa.

SJCDH

1•  Alfabetização e Educa-
ção de Jovens e Adul-
tos/SEC;

2•  Trabalho Decente/
SJCDH;

3•  Mobilidade e Acessibi-
lidade Urbana/SICM;

4• Copa 2014/Secreta-
ria para Assuntos da 
Copa;

5• Justiça Presente/TJ;

6• Defesa da Sociedade 
e Garantia da Justiça 
Plena/MP.

Ressocializa-
ção: direito do 
interno e do 
cumpridor de 
penas e me-
didas alterna-
tivas

Humanizar o siste-
ma penitenciário com 
ações que possibilitem 
a reintegração da pes-
soa privada de liberda-
de na sociedade e que 
evitem o ingresso de 
pessoas que comete-
ram crimes de baixo po-
tencial ofensivo.

Seap; Setre Acesso à Justiça Integral e 
Gratuita/DPE.

Juventude

Desenvolver políticas pú-
blicas com o objetivo de 
integrar os jovens ao de-
senvolvimento da Bahia

Serin; Sedes

1•  Bahia Saudável/Sesab;

2•  Vida Melhor/Seagri;

3•  Bom Trabalho/Setre;

4• Relação Governo/So-
ciedade/ Serin.

Criança e  
Adolescente

Assegurar oportunida-
des que proporcionem 
o desenvolvimento fí-
sico, psíquico, social e 
cultural, em condições 
de liberdade e de dig-
nidade, a todas as crian-
ças e adolescentes.

Sedes

1•  Bahia Saudável/Sesab;

2•  Promoção, Proteção, 
Defesa dos Direitos 
Humanos e Cidada-
nia/SJCDH;

3• Defesa da Sociedade e 
Garantia da Cidadania 
Plena/MP.

Envelheci-
mento Ativo

Assegurar melhor quali-
dade de vida no processo 
de envelhecimento das 
pessoas, garantindo o 
acesso a educação, traba-
lho, segurança, segurida-
de e participação social.

SJCDH; Sedes; 
Sesab Bahia SaudávelSesab.
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Gênero, raça  
e etnia

Promoção da 
Igualdade Ra-
cial e Garantia 
de Direitos

Promover a redução das 
desigualdades raciais e 
a melhoria das condi-
ções de vida, mediante 
a ampliação e a imple-
mentação de políticas 
voltadas para a inclusão 
e a igualdade de opor-
tunidades da popula-
ção negra.

Sepromi; SEC
1•  Bahia Saudável/Sesab;

2•  Fortalecimento da 
Educação Básica/SEC.

D e s e nvo l v i -
mento Sus-
tentável de 
Povos e Co-
m u n i d a d e s 
Tradicionais

Promover a redução das 
desigualdades raciais e 
a melhoria das condi-
ções de vida, mediante 
a ampliação e a imple-
mentação de políticas 
voltadas para inclusão, 
a sustentabilidade e a 
igualdade de oportu-
nidades de povos e co-
munidades tradicionais.

Sepromi; Sedir; 
Sedes; Sedur

1•  Bahia Saudável/Sesab;

2•  Fortalecimento da 
Educação Básica/SEC;

3• Educação Profissional/
SEC;

4•  Água para Todos/Se-
dur;

5•  Regularização Fundiá-
ria e Reforma Agrária/
Seagri;

6•  Vida Melhor/Seagri;

7•  Desenvolvimento Cul-
tural/ SEC;

8•  Acesso à Justiça Inte-
gral e Gratuita/DPE.

Enfrentamen-
to da Violên-
cia contra as 
Mulheres

Combater todas as for-
mas de violência e o 
tráfico de mulheres e 
garantir o atendimento 
integral às mulheres ví-
timas de violência.

SPM; Sedes
Promoção, Proteção, De-
fesa dos Direitos Huma-
nos e Cidadania/SJCDH.

A u t o n o m i a 
das Mulheres

Promover a autonomia 
econômica e financeira 
das mulheres urbanas 
e rurais por meio da in-
clusão produtiva e so-
cial, de forma a ampliar 
a cidadania pelo acesso 
a direitos e a bens e ser-
viços.

SPM; Sedes Vida Melhor/Seagri.

Fonte: Elaborado a partir do BAHIA, 2011a
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Quadro 2 – Síntese dos programas de governo do eixo de desenvolvimento susten-
tável e infraestrutura

Eixo 2 – Desenvolvimento Sustentável e Infraestrutura

Área Temática Programa Ementa resumida
Secretarias 

que aportam  
Compromissos

Programas com  
Compromissos  

Transversais

Infraestrutura Lo-
gística e de Tele-
comunicações.

Logística Integra-
da de Transporte

Ampliar e modernizar 
a infraestrutura logísti-
ca multimodal baiana

Seinfra; SICM;
Planejamento e Ges-
tão Estratégica /Sefaz  
e SEPLAN

Infraestrutura de 
Telecomunicações

Disponibilizar o acesso 
aos serviços de teleco-
municações

Secom; SECTI; 
Seinfra Inexistente

Energia Energia para o 
Desenvolvimento

Elevar a produção de 
energia, diversificar a 
matriz energética es-
tadual com ampliação 
de fontes renováveis, 
estimular a eficiência 
energética e aumentar 
as malhas de transpor-
te e energia

Seinfra; Planejamento e Gestão 
Estratégica /SEPLAN;

Ciência e  
Tecnologia

Ciência,  
Tecnologia e 

Inovação

Definir e implemen-
tar a política estadual 
para Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação, prio-
rizando estratégias 
para o fortalecimento, 
articulação e descen-
tralização territorial do 
sistema

SECTI; SICM; SEC; 
Seagri; Sema

1•  Educação Superior 
no Século XXI /SEC;

2• Bahia Esportiva/ Se-
tre;

3• Infraestrutura e Te-
lecomunicações /
SECTI e Seinfra;

4• Economia Verde/ 
SICM e SECTI;

Meio Ambiente Sustentabilidade 
Ambiental

Promover o desenvol-
vimento sustentável 
considerando a biodi-
versidade e os recur-
sos hídricos e florestais 
como ativos ambien-
tais

Sema; Sedir; Se-
des, SICM; Sedur

1•  PAT/Sedur e Sema;

2•  Energia para o De-
s e nvo l v i m e n to / 
Seinfra;

3•  Ciência, Tecnologia 
e Inovação/Sema;

4•  Economia Verde/ 
SICM, Seagri, Sema 
e SECTI;

5• Planejamento e 
Gestão Estratégica 
/SEPLAN;

6• Defesa da Socieda-
de e Garantia da Ci-
dadania Plena/ MP
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Economia Verde Economia Verde

Elaborar e apoiar o 
desenvolvimento de 
políticas estruturadas 
nos três pilares do de-
senvolvimento susten-
tável e da economia 
verde, assim como 
promover a constru-
ção de um sistema 
estadual de inovação 
favorável ao desen-
volvimento de tecno-
logias que minimizem 
os riscos ambientais

Seagri; SECTI; 
SEPLAN; Sema; 

SICM

Inexistente

Desenvolvimento 
Urbano – Cidades 
Sustentáveis

Moradia Digna

Ampliar a constru-
ção de habitações 
populares, legalizar 
terrenos de popula-
ções de baixa renda e 
urbanizar comunida-
des em área de risco 
e assentamentos pre-
cários com o objetivo 
de assegurar o padrão 
de sustentabilidade

Sedur

1•  Energia para o De-
senvolvimento – 
Seinfra;

2• Reabilitação do 
Centro Antigo de 
Salvador/Sedur;

3• Modernização da 
Gestão Pública/
Sedur

Mobilidade e 
Acessibilidade 

Urbana

Proporcionar a infra-
estrutura necessária 
para assegurar a mobi-
lidade e acessibilidade 
nos principais centros 
urbanos baianos

Sedur; Seab; 
SICM

1•  Logística Integra-
da de Transporte/ 
Seinfra;

2• Reabilitação do 
Centro Antigo de 
Salvador/Sedur;

3• Copa 2014/Sedur; 
SJCDH;

4• Planejamento e 
Gestão Estratégica 
/Sefaz



36

PPA  •   RELATÓRIO DE PESQUISA

Desenvolvimento 
Urbano – Cidades 
Sustentáveis

Reabilitação do 
Centro Antigo de 

Salvador

Reabilitar o Centro An-
tigo de Salvador, con-
templando sua sus-
tentabilidade cultural, 
econômica, social, ur-
banística e ambiental

SICM; Sedur; 
Secult; Secreta-
ria de Turismo; 

GABGOV; Sedes; 
SEC

1•  Pacto pela Vida/ Se-
des e SSP;

2•  Juventude/Sedes;

3• Criança e Adoles-
cente/ Sedes;

4• Proteção Social/ Se-
des;

5• Turismo Sustentá-
vel/Sedur e Secre-
taria do Turismo;

6• Copa 2014/ Secreta-
ria do Turismo;

7• Economia Criativa / 
Secult;

8• Desenvolvimento 
Cultural/Secult

Cadeias Produti-
vas do Agrone-

gócio

Desenvolvimento 
e Sustentabilida-

de da Agropecuá-
ria Empresarial

Desenvolver e moder-
nizar a agropecuária 
baiana com o uso de 
práticas sustentáveis 
e novas tecnologias, 
bem como promover 
seus produtos nos 
mercados nacionais e 
internacionais

Seagri; Sefaz;

1• Logística Integra-
da de Transporte/ 
Seinfra e SICM;

2• Energia para o De-
s e nvo l v i m e n to / 
Seinfra;

3• Ciência, Tecnologia 
e Inovação/Seagri

Bahia Segura: 
da Produção ao 

Consumo

Consolidar o Sistema 
Estadual de Defesa 
Agropecuária e o Sis-
tema de Vigilância Sa-
nitária com o intuito 
de promover a maior 
competitividade dos 
produtos de origem 
animal e vegetal nos 
mercados nacional e 
internacional.

Seagri; Sedur; 
SICM Inexistente



37

ESTADO DA BAHIA

Turismo

Turismo  
Sustentável

Diversificar os destinos 
e os produtos turísti-
cos baianos e fomen-
tar a qualificação e ca-
pacitação de pessoas 
promovendo a Bahia 
no mercado nacional e 
internacional

Sedur; Secreta-
ria de Turismo; 

Sefaz;

1•  Reabilitação do 
Centro Antigo de 
Salvador/SICM; Se-
dur; Secult; Secre-
taria de Turismo;

2•  Copa 2014/SICM;

3•  Economia Criativa / 
Secult;

4• Desenvolvimento 
Cultural/Secult e 
Setre;

Copa 2014

Maximizar as oportu-
nidades derivadas da 
realização de grandes 
eventos desportivos 
mundiais no Brasil

Secopa; Sefaz; 
Sedur; Seinfra; 

SJCDH; Secreta-
ria de Turismo; 
SICM; Secult;

1•  Bahia Saudável/ Se-
sab;

2•  Pacto pela Vida/ 
SSP;

3•  Vida Melhor/ Setre;

4•  Bahia Esportiva/ 
Setre;

5• Infraestrutura de Te-
lecomunicações /
Secom e Setre;

6•  Mobilidade e Aces-
sibilidade Urbana/
Sedur;

7•  Reabilitação do 
Centro Antigo de 
Salvador/Sedur e 
Secretaria do Turis-
mo;

8• Turismo Sustentá-
vel/ Sedur, Secreta-
ria do Turismo;

9• Desenvolvimento 
Cultural/Secult;

10•Planejamento e 
Gestão Estratégica 
/SEPLAN e Sefaz;

11•Gestão Fiscal/ Sefaz

Cultura e  
Desenvolvimento Economia Criativa

Desenvolver ações de 
fomento e promoção 
à economia criativa, 
contemplando a diver-
sidade de áreas e ma-
nifestação de cultura

Secult; Secom; 
SEC; SICM; Setre Inexistente
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Cultura e  
Desenvolvimento

Desenvolvimento 
Cultural

Promover a diversida-
de cultural da Bahia 
por meio do fortaleci-
mento das identida-
des, do diálogo inter-
cultural, do incentivo 
à criação, divulgação, 
crítica, preservação e 
fruição cultural

Secult; Setre; 
SEC;

1•  Reabilitação do 
Centro Antigo de 
Salvador/S edur, 
SEC e Secretaria de 
Turismo;

2•  Copa 2014/ Secult;

Indústria, Mine-
ração e Serviços 

Estratégicos

Indústria e  
Mineração

Desenvolver ações 
para atração de novos 
investimentos e para 
o fortalecimento dos 
setores semiestrutura-
dos e estruturados da 
indústria e mineração 
baianos.

SICM; Sefaz

1•  Logística Integra-
da de Transporte /
Seinfra e SICM;

2• Energia para o De-
senvolvimento /
Seinfra;

3• Ciência, Tecnologia 
e Inovação/ SECTI 
e SICM;

Comércio e  
Serviços  

Estratégicos

Desenvolver ações 
para atração de novos 
investimentos para o 
Estado e para o forta-
lecimento dos setores 
semiestruturados do 
comércio e de serviços 
estratégicos

SICM; Sefaz; 
Setre; Inexistente

Microempresa 
e empresas de 

pequeno  porte

Desenvolver ações 
de fomento às micro-
empresas e empresas 
de pequeno porte de 
setores semiestrutu-
rados ou estruturados 
da indústria, comércio, 
serviço e mineração 
do Estado

SICM; Setre; SEC; 
Sefaz; Seab;

1•  Vida Melhor /SICM;

2• Ciência, Tecnologia 
e Inovação/SECTI;

3• Reabilitação do 
Centro Antigo de 
Salvador/SICM;

4• Economia Criativa / 
Setre e SICM;

Fonte: Elaborado a partir do BAHIA, 2011a
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Quadro 3 – Síntese dos programas de governo do eixo gestão democrática do estado

Eixo 3 – Gestão Democrática do Estado

Área Temática Programa Ementa  
Resumida

Secretarias que  
aportam  

Compromissos

Programas com  
Compromissos  

Transversais

Planejamento e 
Gestão  

Estratégica

Planejamento e 
Gestão  

Estratégica

Realizar o plane-
jamento e gestão 
estratégica gover-
namental visando à 
efetividade das polí-
ticas públicas

SEPLAN;
Inexistente

Gestão Fiscal Gestão Fiscal

Melhorar a eficiência 
e a transparência da 
gestão fiscal, bem 
como o controle do 
gasto público, pro-
vendo melhores ser-
viços ao cidadão

Sefaz; PGE; Seab
Inexistente

Modernização da 
Gestão Pública

Modernização da 
Gestão Pública 

Inovar a gestão pú-
blica, visando elevar 
o padrão de eficiên-
cia, eficácia e efetivi-
dade do serviço pú-
blico, por meio

de soluções integra-
das e otimizadas de 
gestão e de tecnolo-
gia da informação.

Seab; Sedur; Casa Ci-
vil; Seinfra; SICM; PGE

Inexistente

Meio Ambiente Economia Verde

Promover o desen-
volvimento susten-
tável, considerando 
a biodiversidade e 
os recursos hídricos 
e florestais como 
ativos ambientais

Sema; Sedir; Sedes, 
SICM; Sedur

1. Energia para o De-
senvolvimento/ Sein-
fra;

Relação Governo-
-Sociedade

Relação Governo-
-Sociedade 

Assegurar o acesso 
à informação, esti-
mular a participação 
cidadã e o controle 
social da gestão do 
Estado

SECOM; Serin; SE-
PLAN

Inexistente

Fonte: Elaborado a partir do BAHIA, 2011a
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3.3 O sistema de monitoramento e avaliação

3.3.1 A estrutura do sistema responsável pela monitoria e  
avaliação do PPA

O sistema de monitoramento e a avaliação dos programas do PPA do Governo do Estado da 
Bahia tem como objetivo monitorar e avaliar permanentemente a execução de suas ações, 
promovendo a melhoria dos resultados, a transparência e a qualidade da gestão pública e 
dos serviços prestados ao cidadão (BAHIA, 2012a). Esta é de responsabilidade da SEPLAN, por 
intermédio da SGA, em parceria com órgãos e entidades da administração pública estadual. 

A metodologia de monitoramento e avaliação não foi construída no momento de elaboração 
do PPA e as atribuições dos atores do sistema só foram regulamentadas em 2012, pela Instrução 
Normativa nº 2 da SEPLAN, de 20 de novembro de 2012. Os modelos de governança dos progra-
mas do PPA 2012-2015 foram instituídos pelo Decreto nº 14.219 de 27 de novembro de 2012.

De acordo com essa instrução normativa, a SEPLAN tem as seguintes atribuições (BAHIA, 2012a):

• formular, coordenar e revisar a sistemática de monitoramento e avaliação dos 
programas de governo do PPA;

• orientar e prestar apoio técnico aos órgãos e entidades da administração pública 
estadual quanto à operacionalização da sistemática de monitoramento e avalia-
ção adotada;

• sistematizar e analisar as informações resultantes do monitoramento e da avalia-
ção e dar-lhes publicidade;

• contribuir para a construção de um diálogo constante com os demais órgãos da ad-
ministração pública estadual, estimulando o desenvolvimento das atividades em rede.  

Os demais órgãos e entidades da administração pública estadual têm como responsabi-
lidade (BAHIA, 2012a):

• revisar, em conjunto com a SEPLAN, a sistemática de monitoramento e avaliação;

• alimentar de forma tempestiva o sistema informacional oficial – Sistema Integra-
do de Planejamento, Contabilidade e Finanças –FIPLAN-;

• disponibilizar dados e informações para a devida alimentação dos indicadores 
adotados em parceria com a SEPLAN e constantes dos planos de monitoramento 
dos programas, bem como outras informações e dados necessários à sistemática 
de monitoramento e avaliação;

• implementar os planos de melhoria de desempenho dos programas de  governo 
nos quais estejam envolvidos, resultantes da sistemática de monitoramento e 
avaliação de programas;

• manter um diálogo frequente e regular com a SEPLAN sobre a sistemática de 
monitoramento e avaliação;

• garantir a devida discussão e a publicação das informações da sistemática de 
monitoramento e avaliação entre os envolvidos nos programas.
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3.3.2 Funções do Sistema  

O processo de construção das ações de monitoramento e avaliação das ações de governo 
ancora-se no novo modelo de PPA. Este modelo começou a ser construído a partir de maio 
de 2011 com a assessoria de consultoria contratada para este fim – Planus Consultoria, 
com matriz em Recife, Pernambuco. Visando à efetiva adoção das ações de monitoramen-
to e avaliação, a SGA foi totalmente reestruturada entre setembro e outubro de 2011 e 
conta hoje com duas diretorias: a de Monitoramento e a de Avaliação (CARVALHO, 2012). 

Os principais usuários do monitoramento e da avaliação dos programas de governo seriam: a 
SEPLAN, por atribuição regimental, especialmente a SGA; os órgãos e entidades da adminis-
tração pública estadual responsáveis pela execução dos programas; a Casa Civil do Governo, 
por sua atribuição regimental de articulação das políticas públicas, e o governador do estado.

De acordo com os entrevistados, a metodologia de monitoramento e avaliação ainda 
está em construção e não existe um modelo padronizado. No segundo semestre de 2012, 
foram realizados, a título de experiência piloto, o monitoramento de seis programas e a 
avaliação de estrutura de 20 programas. 

Monitoramento

O processo de monitoramento dos primeiros programas iniciou-se com a elaboração do 
plano de monitoramento, com a participação de todas as Secretarias envolvidas.  Cons-
truído o plano, sob a validação das equipes técnicas do programa, este foi validado pelos 
respectivos Secretários. Em seguida, foi feita a alimentação dos indicadores selecionados 
para o monitoramento14 que, também, passam por validação da liderança. Por fim, estes 
foram informados à SGA (PRESIDIO, 2012). 

As informações supracitadas foram analisadas pela equipe de monitores dos programas 
da SGA. O processo foi finalizado com a reunião de monitoramento, para análise das 
informações com as equipes dos programas e suas lideranças – que deveriam estar en-
volvidas em todo o processo, tanto de execução das ações como no seu monitoramento 
e avaliação. Neste momento foi construído um plano de melhoria de desempenho para 
os programas, a partir dos principais entraves e gargalos identificados na discussão entre 
SEPLAN e as  Secretarias envolvidas em cada um dos programas (PRESIDIO, 2012).

O monitoramento envolveu os seguintes programas: Bahia Saudável; Fortalecimento da 
Educação Básica; Educação Profissional; Logística Integrada de Transporte; Mobilidade e 
Acessibilidade e Indústria e Mineração.

Avaliação

O processo de avaliação do PPA 2012-2015, conduzido até o momento pela SEPLAN, bus-
cou identificar os aspectos da concepção, do planejamento e do modelo de gestão dos 
programas que podem interferir no seu desempenho. Este processo, denominado de 
avaliação inicial, concentrou-se na análise de aspectos do desenho do programa sem a 
pretensão de chegar a conclusões sobre os efeitos e os impactos deste, nem estabelecer 
relações de causalidade entre o desempenho das ações e as mudanças nas condições 
dos seus beneficiários (SEPLAN, 2012a).

14• Estes poderiam ser dos compromissos ou das metas.
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Foram utilizados os seguintes recursos metodológicos: 1) elaboração de proposta de ma-
triz do marco lógico; 2) coleta de informações documentadas; e 3) realização de pesquisa 
de campo (BAHIA, 2012b). 

A pesquisa de campo combinou abordagens e procedimentos quantitativos e qualita-
tivos. As abordagens quantitativas (questionário online), por definição, permitem aferir 
a magnitude e a extensão dos fenômenos, sem, todavia, possibilitar a exploração do 
seu significado substantivo. Com a utilização dos métodos qualitativos de grupo focal e 
entrevistas coletivas, tornou-se possível explorar não apenas o comportamento das va-
riáveis e identificar as relações existentes entre elas, mas também examinar os sentidos 
a elas atribuídos que as tornam significativas e capazes de orientar as ações dos atores. 
Quanto à amostra, esta foi do tipo não probabilística, de natureza intencional, definida 
segundo o critério de envolvimento com a formulação e a implementação do programa 
selecionado (BAHIA, 2012b).

Após a coleta de dados, em conjunto com a análise das principais informações contidas na Ma-
triz de Marco Lógico, é elaborado, por uma equipe de técnicos da SGA, um relatório preliminar 
com a análise dos resultados. Este relatório contém principalmente: a) descrição do programa; 
b) apresentação do grupo pesquisado; c) os pontos fortes e fracos em termos de concepção, pla-
nejamento e gestão do programa e d) as propostas de melhorias para o programa (BRAGA, 2012).

Numa etapa posterior, será feita a devolução às secretarias cujo objetivo é apresentar os 
principais resultados da avaliação inicial do programa de governo e elaborar a proposta 
de plano de ação para mitigar os problemas segundo a ordem de priorização estabeleci-
da pela Secretaria. A última etapa da avaliação inicial é a divulgação dos seus resultados 
para aqueles interessados não elencados acima (BAHIA, 2012b). 

De acordo com Braga (2012), a SGA escolheu recentemente um ciclo específico de avaliação 
dos programas de governo em execução: a metodologia utilizada no governo de Minas Ge-
rais e consolidada internacionalmente, que é a “Avaliação Executiva de Projeto”. O objetivo 
principal deste tipo de avaliação é fazer análise do projeto de política pública antes que esse 
projeto se transforme, de fato, em política pública, algo mais ou menos similar ao que é feito 
na iniciativa privada ou mesmo em instituições de pesquisas. Como os projetos do governo 
já se transformaram em programas, e já estão em execução, o uso desta metodologia de ava-
liação de resultados foi dificultada, mas com pequenas adaptações viabilizou-se o seu uso.

A avaliação inicial foi realizada para vinte programas, a saber: Bahia Saudável; Fortalecimento 
da Educação Básica; Educação Profissional; Logística Integrada de Transporte; Mobilidade e 
Acessibilidade Urbana; Indústria e Mineração; Pacto Pela Vida; Água para Todos; Vida Melhor; 
Infraestrutura de Telecomunicações; Energia para o Desenvolvimento; Moradia Digna; Re-
abilitação do Centro Antigo de Salvador; Educação de Jovens e Adultos; Turismo Sustentá-
vel; Envelhecimento Ativo; Segurança Alimentar e Nutricional; Desenvolvimento Sustentável 
de Povos e Comunidades Tradicionais; Ciência, Tecnologia e Inovação e Economia Criativa. 

3.3.3 Ferramentas tecnológicas (desenhadas e em uso)

O sistema informacional corporativo utilizado pela SEPLAN tem como objetivo prover 
mecanismos que auxiliem o monitoramento e a avaliação durante a realização do ciclo 
do planejamento estadual. A ferramenta que está em uso é o Sistema Informatizado de 
Planejamento - SIPLAN - e o que está em implantação é o FIPLAN, que é inspirado no 
sistema do estado de Mato Grosso. 
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Siplan 

O SIPLAN é um sistema construído na plataforma Cliente Servidor e Linguagem VB 5. Sua 
primeira versão foi implantada em 1999, contemplando três dos módulos integrantes 
da investigação: PPA, Receita e Acompanhamento. O sistema vem sendo ajustado, mo-
dificado e incrementado ao longo dos anos para atender às necessidades operacionais e 
estratégicas da Secretaria, através de sucessivas manutenções corretivas, adaptativas e 
evolutivas (COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA BAHIA, 2012a). As caracte-
rísticas tecnológicas do sistema dificultam o acesso e a operação à distância, requerendo 
a instalação do sistema nas estações de trabalho dos usuários, uma vez que não é utili-
zada a plataforma web. 

O monitoramento dos programas do PPA 2012-2015 utiliza o módulo de acompanhamento do SI-
PLAN. Este tem como finalidades (COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA BAHIA, 2012a): 

• coordenação da atualização, pelas setoriais, das metas físicas das ações orça-
mentárias, para a finalidade do acompanhamento das ações governamentais;

• verificação das atualizações financeiras das ações orçamentárias, para a finalida-
de do acompanhamento das ações governamentais;

• produção dos relatórios quadrimestrais e do relatório anual de governo;

• acompanhamento da execução do orçamento através do ciclo do planejamento. 

Figura 3 – Fronteiras do SIPLAN, módulo de acompanhamento
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Fiplan

O FIPLAN está em fase de transferência de tecnologia, que consiste no estudo de suas 
funcionalidades. O FIPLAN-BA permite que, em uma única ferramenta, sejam sistematiza-
dos os processos de elaboração dos instrumentos de planejamento, de monitoramento 
e de avaliação da execução orçamentária, assim como as ações de gestão orçamentária, 
financeira, contábil e patrimonial no âmbito da administração pública estadual. Além 
disso, existe a possibilidade de abranger as empresas públicas e as sociedades de econo-
mia mista não dependentes, integrantes da estrutura governamental.

A estrutura do acompanhamento deve ser alterada para uma nova estrutura de monitora-
mento e avaliação, mais completa e mais eficiente às necessidades dos clientes. A Figura 3 
ilustra estas modificações (COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA BAHIA, 2012a).

Figura 4 - Fluxo de Informações proposto

O Módulo de Monitoramento e Avaliação do FIPLAN terá as seguintes finalidades (COM-
PANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA BAHIA, 2012a):

• gerar informações úteis à melhoria da qualidade das decisões, associadas ao pla-
nejamento, à alocação de recursos e à execução das ações de governo;

• promover a aprendizagem e disseminar o conhecimento nas organizações sobre o 
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programa, mediante discussão e análise sobre concepção, desempenho e resultados;

• fornecer subsídios que permitam uma melhor qualidade da avaliação dos pro-
gramas, como, por exemplo, melhorar o conteúdo da avaliação anual dos pro-
gramas de governo;

• contribuir para o aperfeiçoamento do PPA na fase de revisão deste, a partir de 
análises dos programas, visando à melhoria dos resultados e à otimização na 
utilização de recursos. 

3.4 Balanço crítico sobre o processo de elaboração, o conteúdo e o 
acompanhamento do PPA 2012-2015 do estado da Bahia

Neste subtópico, procura-se elencar alguns pontos críticos acerca dos processos, conte-
údos e sistemas de acompanhamento do PPA 2012-2015 do estado da Bahia. Para isso, 
utilizou-se basicamente o conteúdo das entrevistas realizadas durante a pesquisa de 
campo. Esta análise fornecerá insumos para que sejam elencadas algumas lições apren-
didas acerca da gestão governamental no estado da Bahia.

As estratégias de longo prazo parecem ser sensíveis às mudanças no quadro político 
estadual e à rotatividade de atores que ocupam cargos de alta gestão nas Secretarias. A 
pasta do planejamento, que foi ocupada por cinco Secretários diferentes, de 2007 até o 
presente, foi um ponto negativo salientado por alguns entrevistados externos e internos 
à SEPLAN. Destacou-se que essa descontinuidade tende a prejudicar o planejamento e a 
execução do que foi planejado, posto que tanto a forma de trabalho quanto a visão pes-
soal acerca dos projetos estratégicos geralmente diferem entre os gestores:

“A SEPLAN teve 5 Secretários (...) rotatividade é ruim em qualquer tipo de ativi-
dade, pior ainda na área de liderança e planejamento (...) isso é super negativo 
(...) é uma instabilidade desnecessária para o sistema. Nos outros membros atu-
ais do sistema decisório do Estado, que envolve SEFAZ, Casa Civil e SAEB, houve 
certa estabilidade.”

“A SEPLAN perdeu ao longo do tempo a capacidade de influenciar com a ela-
boração de planos no longo prazo (...) ela tem que recuperar essa penetração, a 
capacidade de ser reconhecida por outras Secretarias como líder desse processo”.

Associado a isso, observou-se que a indefinição das diretrizes estratégicas oficiais, devi-
do a não finalização/publicação do Plano Estratégico Bahia 2023, dificultou o processo de 
elaboração do PPA 2012-2015. Em que pese o documento interno do Bahia 2023 ter sido 
utilizado como insumo para a elaboração de alguns programas, a falta de clareza sobre 
quais são as diretrizes estratégicas do PPA 2012-2015 é notória (PLANUS, 2012).  Como no 
estado da Bahia o Plano Estratégico não é um instrumento legal obrigatório, diferente-
mente do PPA, parece que a sua publicação não foi prioritária para o Governo do Estado.

O fato de a SPO e não a SPE ser o órgão protagonista na elaboração do PPA 2012-2015 foi 
categoricamente apontado como uma distorção em termos de planejamento, especial-
mente quando se considera a lógica do novo modelo de PPA. As explicações apontadas 
para esta distorção são: a) o PPA nada mais era do que o conjunto de quatro orçamentos 
anuais; b) a SPO sempre foi a Superintendência responsável por tais orçamentos e c) não 
existia as demais unidades (SGA, SPE) na SEPLAN durante a elaboração dos primeiros 
PPAs na década de 1990. O resultado da combinação desses três elementos culminou 
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numa concentração de tarefas no âmbito da SPO, inclusive a elaboração do PPA:  

“Quando a gente alterou a metodologia, passando a ter um caráter mais de 
planejamento, diminuindo a importância do orçamento, a SPE passou a ter um 
grau de importância maior nesse processo. A SPO domina a metodologia, e isso 
gerou alguns problemas, pois a SPE ainda não tem o domínio da ferramenta 
PPA que ficava na SPO”.

“Tudo era concentrado na SPO, era uma anomalia. Esse PPA deixou muito claro 
que o orçamento não pode liderar esse processo, porque ele é a antítese do novo 
modelo de PPA”.

Comentando sobre o papel das setoriais no processo de ampliação de suas ações em 
termos de planejamento, um gestor da SEPLAN salientou que é preciso aumentar com o 
processo de gestão integrada na execução do PPA existente. Segundo ele, o decreto do 
governador sobre os modelos de governança, que criou as salas de integração, permite, 
em tese, uma sinergia maior entre as setoriais, fazendo com que as ações dos progra-
mas tornem-se mais efetivas. Deste modo, seguindo sua argumentação, cabe à SEPLAN 
a responsabilidade de transformar essa intenção em realidade, o que significa montar o 
funcionamento dos processos efetivos de monitoramento, acompanhamento e gestão 
dos programas transversais. Destacou-se enfaticamente que esse é o principal desafio 
da SEPLAN para o PPA 2012-2015, que implica na retomada da função de planejamento. 

Nessa mesma perspectiva, atores externos salientaram que a ausência de uma “Área de 
Planejamento” nas Secretarias prejudica o planejamento de médio prazo do estado da 
Bahia15. Ressalta-se que a maior parte das Secretarias não tem quadro técnico e nem cul-
tura voltada para a questão do planejamento, mas só para orçamento e execução, e isso 
se reflete no fato de que, em alguns casos, são as Diretorias Gerais e de Orçamento que 
são as responsáveis pela elaboração dos programas do PPA: 

“(...) antes existiam as ações, que tinham uma atuação maior na área de planeja-
mento, hoje não, a gente atua no planejamento, mas estamos muito envolvidos 
na execução, então essa parte do planejamento a gente acaba não entrando, 
não existe um setor na Secretaria que atue fazendo esse planejamento”.

“No final de tudo, quem monta o PPA é a Diretoria Geral junto com a Diretoria 
de Orçamento”. 

Salientou-se também que os executores das setoriais, a despeito da boa assistência dada 
pela SEPLAN no processo de transferência da tecnologia16, ainda não internalizaram sa-
tisfatoriamente as categorias  do novo PPA, seja por questões de qualificação técnica 
ou mesmo por descrédito na nova metodologia. Essa falta de entendimento, entretan-
to, não parece ser tão prejudicial se for levado em conta um horizonte mais longo, já 
que adequar-se ao novo geralmente demanda algum tempo, tanto para a aprendizagem 
quanto para a internalização (ruptura com o status quo) de conceitos e ideias:

15• Ressalta-se que em dezembro de 1998 foi publicada a Lei nº 7.435 que alterou a estrutura das Secretarias de estado da 
Bahia, extinguindo as “Assessorias de Planejamento” (que tinha a finalidade de prestar assessoramento aos Secretários de 
Estado no planejamento e coordenação das atividades da pasta) e criando as Diretorias Gerais (SILVA, 2012). 
16• Este foi um diagnóstico quase consensual. Em apenas um relato das entrevistas realizadas nesta pesquisa foi eviden-
ciada possíveis falhas da equipe da SEPLAN no processo de transmissão da nova metodologia do PPA oriunda de Brasília. 
A maior parte dos entrevistados externos classificaram a assistência dada pela SEPLAN como “boa” ou “ótima”. Vale dizer, 
entretanto, que há indícios coletados por Planus (2012) que a assistência da SEPLAN, bem como a capacitação da equipe 
responsável pela difusão da nova metodologia, foram “precárias”. 
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“Nós tivemos inicialmente alguma dificuldade de entender a nova metodologia 
do PPA”.

“Foi difícil talvez absorver os novos conceitos, na realidade fazíamos analogia com 
os conceitos anteriores, o que veio a dar no mesmo às vezes, só mudou o nome”.

No que tange especificamente ao processo de adequação à nova metodologia, alguns 
entrevistados afirmaram que a SEPLAN atrasou no processo de transferência. Este atraso 
está relacionado com a demora, por parte do Governo Federal,  para a divulgação da nova 
metodologia – em que esta só começou a ser difundida no ano de elaboração do PPA. 

“(...) pelas dificuldades de entendimento do novo processo, ocorreu esse atraso 
da SEPLAN e está passando isso para a gente, as vezes você acaba tendo que 
atropelar, os prazos muito curtos atrapalham. (...) a minha crítica é só a questão 
de ser de forma atropelada”.

Além disso, existe um certo desconforto, por parte de algumas Secretarias em trabalhar com 
os programas transversais, o que difere substancialmente do modelo antigo do PPA. Há ainda 
um relato, de um ator externo, que a própria SEPLAN apresentou algum tipo de resistência:

 “A resistência natural da setorial é, mas o que não posso conceber é quando a 
própria SEPLAN apoia esse tipo de resistência (...) a primeira dificuldade que tive 
foi dos próprios técnicos ou gestores da SEPLAN que achavam que não deviam 
deixar de ter o programa de agricultura familiar, essa resistência começou a existir 
dentro da própria SEPLAN, eu quase que desisti de seguir a metodologia propos-
ta pela própria SEPLAN, mas no final das contas a gente acabou conseguindo (...) 

Vários gestores lembraram que a dimensão setorial do orçamento continua muito for-
te, a despeito da transversalidade dos programas do PPA. Seguindo essa argumentação, 
pode-se afirmar que o novo modelo de PPA não quebrou a estrutura organizativa para 
ser o tipo PPA pensado pelo Ministério do Planejamento, o que evidentemente não é um 
problema circunscrito ao estado da Bahia e não é de fácil resolução. Há um relato que 
deixa claro que a própria SEPLAN não internalizou plenamente a transversalidade de um 
programa. Um ator ligado à SEPLAN, por sua vez, afirmou que as Secretarias ainda estão 
acostumadas a viverem intramuros, a pensarem nos seus próprios objetivos:

“A gestão do recurso está em cada Secretaria, a questão do orçamento que con-
tinua setorial, isso é o que chamo de volta à lógica antiga. O PPA não quebrou a 
estrutura organizativa para ser esse PPA avançado que nós pensamos”. 

“Houve uma dificuldade da SEPLAN em compreender a dimensão do Programa 
Pacto pela Vida e isso nos trouxe, no caso do Programa Pacto pela Vida, dificulda-
de na construção dessa transversalidade no PPA, tanto é que se você observar, o 
Programa Pacto pela Vida no PPA ficou 90% praticamente em Segurança Pública, 
e isso quer dizer 100% do Planejamento da Segurança pública que está no Pro-
grama Pacto Pela Vida”. 

“Nós estamos acostumados a viver intramuros. As Secretarias têm a tradição de 
olharem para o próprio umbigo”. 

Foi consensual, tanto pelos atores internos à SEPLAN quanto pelos externos, que a ade-
quação metodológica do PPA baiano 2012-2015 ao modelo proposto pelo governo fede-
ral, a despeito da exiguidade do tempo para o aprendizado e implementação, significou 
um avanço significativo em matéria de estruturação das políticas públicas no estado. 
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Ainda assim, é possível destacar problemas em termos de conteúdo. A prática de elabo-
ração do PPA, herdada dos modelos anteriores, parece ter contribuído para que a lógica 
da nova metodologia não seja satisfatoriamente colocada em prática: 

“A mudança de termos da nova metodologia foi um avanço que se aliou no 
levantamento dos problemas e das necessidades, e na hora de finalizar o novo 
era na verdade um velho com roupa nova”.

“A grande contribuição desse novo modelo de PPA é assim forçar um pouco essa 
integração entre as pessoas, e entre quem planeja, executa e faz a gestão do 
orçamento (...) os pontos negativos foram a dificuldade de compreensão, de que-
brar o velho paradigma (...) a fragilidade desse sistema vem em função de quanto 
as pessoas que vão trabalhar com esse modelo tenham absorvido essa filosofia”.

Também foi possível identificar críticas, embora não muito contundentes, aos conteúdos 
dos eixos estruturantes e das áreas temáticas do PPA atual. A questão da desagregação 
foi considerada como uma deficiência em relação ao PPA anterior, tendo implicações ne-
gativas na transparência das ações governamentais:

 “(...) os eixos estruturantes e as respectivas áreas temáticas nesse PPA atual não 
explicitam claramente nem os propósitos e nem as mudanças a serem alcança-
das. Sendo mais propriamente marcos classificatórios da ação principalmente no 
que diz respeito às áreas temáticas. Os indicadores são definidos apenas a nível 
de programas (...) eu acho que é preciso ter indicadores a nível de compromissos”. 

“O PPA 2012-2015 é ainda menos desagregado que o anterior, o que resulta 
também em menos transparência. A nova metodologia do PPA atual significou 
um menor nível de detalhamento e de quantificação da ação governamental 
como um todo”.  

Em outra perspectiva, foi destacada como positiva a passagem dos eixos temáticos até os 
programas. Porém, destacou-se que existem fragilidades quando se trata da integração 
entre os programas do PPA:  

“Acho que teve uma ideia importante, que é tirar do PPA as ações orçamentá-
rias, começar os programas por eixos, programas e compromissos, fazer essa 
decomposição do macro para o micro me parece importante, mas faltou a in-
tegração dos micros, tanto para fins de orçamento, integrar compromisso com 
ação no orçamento, quanto a integração entre programas, isso se reflete inclu-
sive dentro da SEPLAN na concepção de monitoramento que nós temos, nós 
temos uma visão de monitoramento programa a programa, nós precisamos 
avançar numa governança da governança dos programas”.

“(...) eu tenho um programa de inclusão produtiva, o de cultura e tenho um pro-
grama de construção de estradas, são três programas, como é que eu integro 
isso? Como faço com que isso na dimensão territorial tenha uma integração? 
Como eu faço isso no tempo com que tenha mecanismos para maximizar os 
efeitos sobre a população, que é o último objetivo que a gente tem?”

Nesse sentido, um gestor da política governamental ligado à SEPLAN apontou três desa-
fios para os próximos PPAs: a) questão da escuta social – traduzir a escuta social (que por 
definição é reivindicatória, míope, econômica e pouco estruturante) em programas estru-
turantes plurianuais; b) questão de recursos – como viabilizar recursos para transformar a 
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ação num resultado esperado pelo PPA; c) questão de gestão – como ajustar, ao longo do 
tempo, as prioridades fixadas num determinado momento com a realidade orçamentária 
de outro momento, e com o grau de execução das ações que estão de fato ocorrendo.

“Acho que no próximo PPA 2016-2019, nós temos alguns desafios importantes, 
um é buscar maior integração, dois é fazer com que o PPA também tenha uma 
cara como se fosse orçamento plurianual, três, redefinir o processo de escuta 
social de tal maneira que amplie a estrutura da escuta social, fazendo com que 
se crie uma relação entre o que é demandado pela sociedade e que o estado 
está colocando como prioridade, de tal forma com que a gente consiga cons-
truir prioridades estratégicas nas escutas sociais”.

Salientou-se nas entrevistas que existem resistências, por parte de alguns atores importan-
tes, ao processo de monitoramento e avaliação das políticas públicas. Parece que os bene-
fícios advindos desses não são bem entendidos pelos gestores de políticas públicas. Perce-
beu-se, inclusive, que alguns dirigentes não estimulam sua equipe a fazer monitoramento e 
avaliação. Isso acontece, apontou um entrevistado, porque os responsáveis pela execução 
de determinada política pública estão acostumadas com a ideia de que maior controle e mo-
nitoramento implicam necessariamente em punição. Como existe pouca responsabilização 
e a cobrança da sociedade em termos de realização de um programa governamental geral-
mente não é contundente, algo que não é uma particularidade baiana, o resultado comum 
é a fragilidade nas peças orçamentárias e, consequentemente, um menor retorno social: 

“A responsabilidade é algo que é uma repercussão, é algo inerente à função pú-
blica, se você assume um trabalho, você assume uma responsabilidade. A res-
ponsabilidade deve ser auferida por alguma coisa, por seus resultados. Se isso 
vai eventualmente trazer ônus a alguma pessoa, o ônus faz parte do negócio”.  

Foi salientado também nas entrevistas com atores externos à SEPLAN que as avaliações 
dos programas contidos nos PPAs anteriores foram precárias, e, além disso, atores inter-
nos à SEPLAN chamaram atenção para a falta de uma ampla divulgação (inclusive pela 
internet) das informações acerca do monitoramento e avaliação dos programas gover-
namentais. O sumário executivo da avaliação de cada programa, por exemplo, é restrito. 
No entanto, há indícios que este material será disponibilizado para consulta pública, mas 
nada se pode afirmar categoricamente sobre o tema:

“(...) na minha opinião esse material deveria estar disponível no site das Secre-
tarias e da SEPLAN, mas tudo isso está no nível de proposta (...) inclusive é uma 
das perguntas que fizemos, se os resultados do programa estão disponíveis e 
quais são os instrumentos utilizados para eles disponibilizarem”.

Este ator ressaltou que, a despeito da existência de uma SGA, até recentemente não se 
tinha qualquer perspectiva de avaliação de políticas públicas na SEPLAN, posto que a 
SGA não executava as suas funções definidas em regimento, ou seja, embora o processo 
de monitoramento fosse razoavelmente consolidado, não havia uma dimensão bem de-
limitada do que seria avaliação. A Diretoria de Avaliação da SGA, que foi estruturada em 
julho de 2012, com a contratação de técnicos, objetiva preencher esta lacuna: 

“(....) a SGA não executava as suas funções definidas em regimento, a SGA tinha 
inúmeros outras atividades que não necessariamente articulada com o proces-
so de monitoramento e de avaliação. O processo de monitoramento é mais an-
tigo, mas ainda não havia uma dimensão do que seria essa avaliação”.
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Outros pontos destacados foram os indicadores e as metas de cada programa. Relatou-
-se que é praticamente impossível avaliar os programas do PPA com alguns indicadores 
existentes, uma vez que eles são explicitados apenas para atender a uma exigência legal. 
No que tange às metas associadas a cada programa, salientou-se que estas geralmente 
não são claras (muito amplas). Na maior parte dos indicadores associados aos programas 
do PPA 2012-2015 não são indicadas as fontes para a obtenção da informação (entidade 
ou órgão responsável pelo dado). Além disso, muitas categorias utilizadas nas metas e in-
dicadores não são rigorosamente definidas, dificultando os processos de monitoramento 
e avaliação dos programas: 

“(...) vamos primeiro avaliar o que temos em termos de projetos sendo execu-
tados para ver se há possibilidades de fazer avaliação de resultados, porque a 
primeira coisa que a gente faz é o questionamento dos indicadores do PPA. Não 
se avalia nada com aqueles indicadores”.

 “(...) os PPAs não evoluíram em termos de condição de avaliação. Sempre indi-
camos esse tipo de fragilidade: as metas não são claras, os objetivos também 
não são claros, os indicadores não são satisfatórios (...) nós consideramos que 
os indicadores necessitam de aprimoramento (...) são fragilidades reincidentes”.

“(...) tem alguns [indicadores] que são consistentes e outros que são comple-
tamente inconsistentes (...) acho que a SEPLAN tem que mergulhar agora em 
2013-2014 nos indicadores”.

Relata-se, porém, que a SGA planeja, ainda para 2013, um projeto que visa avaliar os 
indicadores do PPA, construindo um fluxo de geração desses indicadores e, em seguida, 
elaborar uma matriz de prioridades. Ressaltou-se que essas iniciativas têm o potencial de 
contribuir para melhorar a qualidade das próximas políticas públicas, mas, para que isso 
de fato aconteça, é preciso, mas do que qualificação técnica, de apoio político: 

“(...) temos um projeto para implementação, em 2013, mais ainda está na avalia-
ção do Secretário, que é exatamente a avaliação inicial de indicadores do PPA, é 
fazer uma avaliação, construir um fluxo de geração desses indicadores, elaborar 
uma matriz de prioridade de indicadores”.

“(...) a gente precisa ter patrocínio político, ele tem que ser na verdade patrocinado pelo 
Governador, Secretário (...) em primeira instância pelo Governador, ele tem que com-
prar o processo, tem que ver a importância do processo de avaliação para a melhoria da 
qualidade do seu planejamento no debate sobre a elaboração de políticas públicas”.

Outro ponto relevante, que ajuda explicar a fragilidade dos processos de acompanha-
mento dos programas do PPA baiano, refere-se ao marco regulatório. A sistemática de 
monitoramento e avaliação não foi desenhada no momento em que o PPA foi construído, 
esta só foi regulamentada mais de 1 ano após a construção do PPA e, até o presente, o 
modelo ainda não está consolidado. Não foram identificados, nas entrevistas, elementos 
que expliquem o motivo para tal descompasso.
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O projeto Planejamento e gestão governamental na esfera estadual: uma análise compara-
tiva dos processos, conteúdos e sistemas de monitoramento e avaliação dos PPAs compre-
ende o exame das experiências de dez unidades da Federação (CE, MG, MS, PR, RJ, RN, 
RS, SP, ES e BA), a ser empreendido com a participação de instituições parceiras estaduais 
que aderiram à Rede IPEA que assume a coordenação e as diretrizes da pesquisa. . 

Na pesquisa do PPA 2012-2015-BA, foram analisados textos, documentos e realizadas 
entrevistas com pessoas envolvidas na sua elaboração e operacionalização. Sempre que 
possível, apresentaram-se os dados qualitativos que melhor expressaram, operacional-
mente, as atividades realizadas. A pesquisa partiu de entrevistas com técnicos e dirigen-
tes, além de levantamento e exame de textos legais (leis, decretos, portarias, pareceres e 
resoluções), relatórios técnicos e documentos de estudos, pesquisas e materiais informa-
tivos produzidos pelos órgãos vinculados à SEPLAN na confecção do PPA.

Num primeiro momento, as entrevistas foram feitas com onze pessoas ligadas à SEPLAN. 
O critério baseou-se em quem  realmente teria contribuído para a construção do PPA e/
ou que têm contribuído nos processos de monitoramento e avaliação dos programas go-
vernamentais. Essa etapa foi fundamental para o entendimento mais qualificado acerca 
da elaboração do PPA 2012-2015, os elementos existentes para o monitoramento e ava-
liação, bem como a sua conexão com o planejamento de longo prazo. 

Num segundo momento, foram entrevistados  mais onze pessoas, todos externos à SE-
PLAN, mas que também contribuíram (têm contribuído) de alguma forma nos processos 
de elaboração ou monitoramento/avaliação do PPA 2012-2015. Essa etapa foi essencial 
para a extração de opiniões mais críticas acerca do planejamento de médio prazo no es-
tado da Bahia e do papel da SEPLAN nesse processo.  

Em linhas gerais, as principais lições aprendidas nessa pesquisa foram as seguintes:

1. As diferentes abordagens e enfoques metodológicos utilizados pelos governos 
para elaboração dos PPAs, ao longo dos anos, interferiram e fragilizaram o pró-
prio processo de consolidação deste instrumento de  planejamento, assim como 
sua execução. Conforme descrito, observa-se que, ao longo da década de 2000, 
foram utilizadas pelos diversos gestores formas diferenciadas de abordagem, 
elaboração e enfoque das políticas;  

2. A falta de institucionalização dos Planejamentos Estratégicos no estado da Bahia 
fragiliza o seu próprio processo de construção e implementação. Esta fragilidade 
está relacionada com o ciclo político – as diretrizes mudam e/ou deixam de avan-
çar quando cargos de alto escalão são modificados; 

3. A fragilidade na definição papéis dentro da estrutura da SEPLAN quanto à con-
dução do PPA 2012-2015 parece ter interferido na forma de atuação ou melhor 
apreensão  da nova metodologia por parte das setoriais;
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4. Apesar de ter sido considerado um avanço a incorporação da nova metodologia, é 
preciso uma maior clareza e aprofundamento quanto à integração e gestão dos pro-
gramas e seus resultados. Melhorar o monitoramento e a avaliação das políticas pú-
blicas e ampliar a governança de cada programa são pontos mais que necessários; 

5. O aprimoramento e a consolidação do PPA participativo foi um avanço em ter-
mos de modernização da gestão pública no Estado da Bahia. No entanto, ainda 
é preciso: a) deixar mais claro o tamanho do espaço para decisão dos programas 
prioritários da sociedade civil e b) organizar as instituições responsáveis pelo  
acompanhamento popular de cada política pública nos territórios de identidade; 

6. A falta de uma definição formal do que é prioritário pelo governo prejudica a gestão 
eficiente das políticas públicas necessárias para o médio prazo; 

7. A indefinição de indicadores em cada programa de forma tempestiva e hábil, 
assim como a falta de definições rigorosas dos conceitos descritos nas metas as-
sociadas a cada programa, comprometem a mensuração dos resultados a serem 
atingidos e fragiliza o trabalho da área de monitoramento e avaliação tanto por 
parte da SGA-SEPLAN quanto do TCE; 

8. O principal desafio da SEPLAN no que se refere ao PPA 2012-2015 é a retomada da 
função planejamento, permitindo que as setoriais desenvolvam  suas atividades 
de maneira integrada, no espírito da nova metodologia.   

De forma ampla, a equipe responsável pela elaboração deste relatório ressalta a iniciativa do 
projeto em si como algo inovador e relevante. Este estudo, certamente, vai colaborar para o for-
talecimento da função estratégica de planejamento e da gestão das políticas públicas estaduais.
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APÊNDICE A

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS DOS ATORES DA SEPLAN

Entrevistas com atores-chave no processo de elaboração e monitoramento do PPA, do 
projeto “Planejamento e Gestão Governamental na Esfera Estadual: uma análise compa-
rativa dos processos, conteúdos e sistemas de acompanhamento dos PPAs”

Nome do Entrevistado: ___________________________________________nº ____

Cargo/Função:__________________________________________________________Lo-
cal:___________________________________________ Data:___________________e-
-mail___________________________________ contato_________________________

1 - Quanto ao processo de elaboração do PPA: 

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

* descrição do arranjo organizacional que tem a atribuição formal de produzir o plano na 
esfera do governo. 

(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 mo-
delo federal de planejamento como referência?

* fases ou etapas.

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

* forma de coordenação da atividade planejadora, como se dá a articulação e harmo-
nização das contribuições advindas dos órgãos setoriais, quem se responsabiliza pelo 
processo?

(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 rele-
vante)? 

 (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 ins-
trumentos 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)?

* quem participa, em que fase do processo e qual o objeto da participação?  

(vi) 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)?

(vii) qual a relação do PPA com o planejamento de longo prazo (caso exista) e, especifica-
mente, com a proposta de plano de governo (apresentada no processo eleitoral)?  
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(viii) qual a natureza da relação com a Assembleia Legislativa? Como se dá a discussão do plano 
(qual o arranjo/formato estabelecido) e qual a abertura para a participação da sociedade civil?

* O Legislativo estadual discute e aprova o plano? qual a natureza de possíveis alterações 
introduzidas? 

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

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 oportuni-
dades a aproveitar, continuidade de ações/políticas pré-existentes etc)? 

* como o PPA informa a elaboração da programação orçamentária e vice-versa?

(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, pro-
gramas com tratamento diferenciado etc)? 

* lógica e critérios para definir prioridades? se articulam com PLP e proposta de plano de 
governo? como tais prioridades são definidas no plano?

(iii) quais as categorias analíticas utilizadas no plano (programas-ação, programas temá-
ticos, 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 financei-
ra, público alvo, regionalização, produto a ser entregue à sociedade, órgão responsável etc)?  

* qual a relação desses atributos com a programação orçamentária?

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 de-
mais 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? 
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APÊNDICE B

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS DOS ATORES EXETRNOS À SEPLAN

Entrevistas com atores-chave no processo de elaboração e monitoramento do PPA, do 
projeto “Planejamento e Gestão Governamental na Esfera Estadual: uma análise compa-
rativa dos processos, conteúdos e sistemas de acompanhamento dos PPAs”

Nome do Entrevistado: _______________________________________nº ____

Cargo/Função:_______________________________________

Local:___________________________________________ Data:___________________ 
e-mail___________________________________ Contato_________________________

• 1)Qual foi a sua participação na elaboração do PPA 2012-2015? 

• 2) Na sua opinião, quais foram os principais pontos positivos e negativos da nova 
metodologia do PPA?

• 3) Como você avalia a assistência dada pela SEPLAN às Secretarias na elaboração 
dos componentes do PPA?

• 4) Qual o papel de cada setor/superintendência da sua Secretaria na elaboração 
do PPA 2012-2015?

• 5) Como as equipes de trabalho dentro da sua Secretaria foram organizadas para 
a elaboração do PPA? 

• 6) Quais foram os principais aspectos positivos e negativos do processo de ela-
boração do PPA 2012-2015?
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APÊNDICE C

ATORES CHAVE ENTREVISTADOS

 Nome Data Setor Inserção no PPA Cargo Justificativa

Ariadne Muricy Barreto 29/out GAB

Assessora de Ga-
binete para os as-
suntos relativos 
a elaboração dos 
programas do PPA 
e participação nas 
mesas temáticas

Assess  
Especial

Sua atuação na discus-
são da composição dos 
Programas de Governo 
e a participação nas 
mesas temáticas que 
antecederam  a elabo-
ração do PPA foi de fun-
damental importân-
cia para responder ao 
itens sobre concepção 
e  elaboração do PPA.

Claudio Ramos Peixoto 29/out SPO

Alto escalão e co-
ordenador do pro-
cesso de elabora-
ção do PPA 2012-15

Superitendee 
de Orçanto 
Público

A SPO foi a superin-
tendência responsável 
pela elaboração do 
PPA e o Superinten-
dente foi quem trouxe 
de Brasília a proposta 
para a nova metodolo-
gia. Acompanhou todo 
processo de elabora-
ção do PPA.

Dilma Santana de Jesus 05/nov SPO

Coordenou as 
atividades para 
elaboração do 
instrumento de 
planejamento em 
todas as suas fases.

Coordenador 
de Apoio Téc-
no da Supe-
rintendêia 

Um dos atores cha-
ve para responder os 
itens elaboração e con-
cepção da pesquisa. 
Além disso,  participou 
de todas as etapas de 
elaboração do PPA.

Maria Aparecida Fortes 
de Almeida Presidio 05/Nov SGA

Responsável pela 
área de monitora-
mento da SEPLAN

Diretoa de 
Acomanha-
mnto e Moni-
torameno

Responsável  pela im-
plantação do Sistema 
de Monitoramento do 
PPA. Possui informa-
ções sobre o item siste-
ma de monitoramento 
e avaliação.
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Maria Lucia Carvalho 01/Nov SGA

Alto escalão. Está 
coordenando o 
processo de Moni-
toramento e Ava-
liação do PPA

Superintende-
ne de Gestão 
e Avaliaão

Coordenadora da im-
plantação do Sistema 
de Monitoramento e 
Avaliação do PPA, a 
principal entrevistada 
para responder o obje-
tivo 6.2.3 da pesquisa.

Roberto Antonio Fortu-
na Carneiro 30/out SPE

Coordenou, junta-
mente com a SPO, 
a formulação dos 
programas de go-
verno e a elabora-
ção da ementa de 
cada um desses 
programas.

Diretor de 
Planejamento 
Econômico

Participou como Supe-
rintendente em exercí-
cio da elaboração dos 
programas de gover-
no. Como Diretor de 
Planejamento Econô-
mico  participou das 
mesas temáticas com-
postas pelas Secreta-
rias, analisou, junta-
mente com sua equipe 
e a equipe da SPO,  os 
compromissos, metas 
e entregas propostos  
pelas setoriais para os 
programas de gover-
no. Um dos principais 
atores para responder 
os itens sobre concep-
ção e  elaboração do 
PPA.

Thiago dos Santos 
Xavier 30/out SPE

Juntamente com 
o Superintendente 
da SGA, participou 
do PPA Participati-
vo, como organiza-
dor das plenárias 
nos territórios. Re-
alizando a abertu-
ra das plenárias e 
interagindo com 
os gestores muni-
cipais.

Diretor de 
Planejamento 
Territial

Uma pessoa chave 
para analisar o item 
participação social na 
formulação do PPA.

José Sérgio Gabrielli de 
Azevedo  01/fev

 
SEPLAN

Gestor atual da 
Pasta

Secretário do 
Planejamento

E o responsável pela 
Gestão do PPA atual

Thaiz Braga 01/11  SGA Avalia os progra-
mas do PPA Coordenadora Coordena a pesquisa e 

a avaliação 
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Mário Sebastião No-
gueira de Freitas 29/10 SPE

Superintendente 
da SGA no perío-
do e  Coordena-
ção construção do 
PPA-P

Assessor

Possui a visão do pro-
cesso de escuta social 
e da metodologia utili-
zada na elaboração do 
PPA atual

André Pomponet 01/11 SPE Participou da cons-
trução do PPA-P

Gestor Gover-
namental

Estruturou o processo 
de escuta social

Fonte: Informações da pesquisa.  
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APÊNDICE D

ATORES EXTERNOS ENTREVISTADOS

Nome Data Setor Inserção no PPA Cargo Justificativa

Washington Abreu 26/dez SESAB
Responsável pela for-
mulação de políticas 
da SESAB

Diretor 
Participou da elabora-
ção dos compromissos 
da SESAB

Elba Alves Brito 12/dez SEINRA
Participou da elabora-
ção dos compromissos 
da SEINFRA

 Diretora
Participou da elabora-
ção dos compromissos 
da SEINFRA

Joseildo Ramos 10/dez ALBA Relator do PPA Deputado 
Estadual Relator do projeto de 

Lei do PPA

Aníbal Pinto 25/jan    GAB Gestor do Programa 
Pacto pela Vida Gestor  

Participou da elabora-
ção dos compromissos 
do PPV 

Emília Gonçalves 29/jan Secult
Participou da elabora-
ção dos compromissos 
da SECULT

 Diretora
Participou da elabora-
ção dos compromissos 
da SECULT

Lilian Matos 11/dez
SICM

Responsável pelos pro-
gramas da SICM e teve 
participação na elabo-
ração do PPA

Diretora

Responsável pelos pro-
gramas da SICM e teve 
participação na elabo-
ração do PPA

Luiz Henrique 
Dutra

11/dez Casa Civil

Representante Casa 
Civil e coordenou a 
elaboração Programa 
Vida Melhor

Assesspr

Representante Casa 
Civil e coordenou a 
elaboração Programa 
Vida Melhor

Wilson Moreira 
 01/fev SAEB 

 Participou da elabora-
ção dos compromissos 
da SAEB

Diretor
 Participou da elabora-
ção dos compromissos 
da SAEB

Antônio Bacelar 04/fev CEDETER
Participou da plenária 
territorial na Chapada 
Diamantina

Conselheiro Participou das discus-
sões do PPA-P

Josimeire Leal de 
Oliveira 18/fev TCE Faz auditoria de alguns 

programas do PPA Analista 
Emite pareceres técni-
cos acerca de progra-
mas do PPA

Maria Glória Moura 
de Figueiredo 
Barbosa 

18/fev TCE Faz auditoria de alguns 
programas do PPA. Analista 

Emite pareceres técni-
cos acerca de progra-
mas do PPA

   Fonte: Informações da pesquisa.
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APÊNDICE E

DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS UTILIZADOS

Documento Elaboração Meio de  
divulgação Data de edição Resumo

Plano Plurianual-PPA: 
2012-2015 SEPLAN Versão impressa 2011 Texto impresso do 

PPA.

Cartilha do Plano Plu-
rianual-Participativo  
2012-15

SEPLAN Internet Abril de 2011

Cartilha em quadri-
nhos, destinada aos 
cidadãos que partici-
pam da escuta social, 
explicando o processo 
do Plano Plurianual 
Participativo

Plano Plurianual Parti-
cipativo – 2012-2015: 
a Bahia de todos nós, 
na mesma direção.

SEPLAN Internet 2011
Cartilha ilustrada ex-
plicativa sobre o PPA 
2012-15

Plano Plurianual 
2012–2015: alinha-
mento conceitual e 
metodológico

SEPLAN Slides Julho de 2011

Apresentação utiliza-
da para alinhamen-
to metodológico do 
novo modelo de PPA

Plano Plurianual-PPA: 
2004-07 SEPLAN Internet 2003 Arquivo digital do PPA 

2004.

Manual de Avaliação 
Inicial dos Programas SEPLAN Arquivo digital 

não publicado 2012

Apresenta os procedi-
mentos da Avaliação 
Inicial realizada pela 
SEPLAN

Decreto nº 10.359 Casa Civil Internet 23 de maio de 
2007

Lei que aprova o regi-
mento da SEPLAN

Instrução Normativa 
nº 2 SEPLAN Diário Oficial do 

Estado da Bahia
12 de novembro 

de 2012

Regulamenta a siste-
mática de monitora-
mento e avaliação dos 
programas de gover-
no do Plano Plurianual 
no âmbito do Poder 
Executivo Estadual.

Guia de configuração 
para o usuário FIPLAN PRODEB Arquivo digital  2012

Apresenta as princi-
pais característica do 
FIPLAN
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Documento de visão 
FIPLAN: monitora-
mento e avaliação

PRODEB Arquivo digital 
não publicado

Setembro de 
2012

Avalia as necessidades 
e características do 
Projeto FIPLAN no que 
concerne ao Módulo 
de Monitoramento e 
Avaliação 

Uma releitura do 
orçamento público 
sob uma perspectiva  
histórica

SEI Internet Março de 2003

Artigo com apreciação 
histórica do orçamen-
to público, focando no 
caso brasileiro.

O método PES FUNDAP Livro 1996

Entrevista com Car-
los Matos, onde o 
mesmo discorre so-
bre o Método PES 
de Planejamento  
Estratégico Público

O processo de con-
cepção e planejamen-
to dos programas de 
governo do PPA 2012-
2015

PLANUS Arquivo digital 
não publicado Agosto de 2012

Análise de conteúdo 
da entrevista coletiva 
realizada com os ges-
tores da SEPLAN no 
âmbito do processo 
de M&A realizado pela 
SGA

O planejamento na 
Bahia no período 
2000-2011

SEI Arquivo digital 
não publicado 2011

Aborda os PPAs e os 
Planos Estratégicos do 
Estado da Bahia no pe-
ríodo de 2000 a 2011

Caderno SEPLAN: PPA 
Participativo, registro 
de uma história SEPLAN Versão impressa 2012

Sistematiza a his-
tória do processo 
participativo na ela-
boração dos dois  
últimos PPAs

Relatório de  
atividades

 

SGA Arquivo digital 
não publicado 2012

Sumariza as principais 
atividades da SAG em 
2012

Fonte: Elaboração própria
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ANEXO 

EXEMPLO DE MATRIZ PROGRAMÁTICA DO PPA 2012-2015

EIXO ESTRUTURANTE

002 Desenvolvimento Sustentável e Infraestrutura para o Desenvolvimento

ÁREA TEMÁTICA

019 Indústria, Mineração e Serviços Estratégicos

PROGRAMA

142 - Indústria e Mineração

Ementa

Desenvolver ações para atração de novos investimentos e para o fortalecimento dos se-
tores semiestruturados e estruturados da indústria e mineração baianos

Enfoque Estratégico

- Construir uma política orientada para atração e consolidação de investimentos condi-
zentes com os objetivos estratégicos do Estado, baseada na competitividade sistêmica e 
não somente em incentivos fiscais

- Identificar e incentivar segmentos produtivos cujos mercados crescem com a nova divi-
são internacional do trabalho, com a Economia Verde e com as novas tecnologias

- Promover e incentivar a qualificação do capital humano, técnico, científico e gerencial, 
voltado para a indústria e mineração

- Promover a formação de redes horizontais e verticais de cooperação

- Fomentar o desenvolvimento da produção local de serviços prestados a empresas in-
tensivas em conhecimento, com destaque para os fornecedores de Serviços Tecnológicos 
– STs e de Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs

- Estimular o setor mineral em busca de novas oportunidades que atendam à demanda 
do mercado e propiciem a diversificação da matriz mineral baiana

- Garantir um ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento industrial do Estado

Compromisso/Órgão Responsável

-  02 Desenvolver ações para atração de novos investimentos para o Estado/SICM
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Meta

Atrair 300 empreendimentos industriais

- Mapeamento das necessidades de infraestrutura e recursos humanos

- Realização de estudos mercadológicos setoriais

- 7376 - Realização de Estudos e Pesquisas de Segmentos Econômicos Industriais Priori-
tários (SICM/DG)

Objetivo: 

Mapear as oportunidades de investimentos focado na atração de novos empreendimentos

- Implantação do Sistema Integrado de Informações Estratégicas sobre as cadeias produtivas

- 7478 - Apoio à Organização de Arranjos Produtivos Locais de Base Industrial (SICM/DG)

Objetivo:

Apoiar a organização de pequenos Empreendimentos de base industrial pela formação-
de redes de cooperação e adensamento da cadeia produtiva

- Implantação do Sistema de Georreferenciamento dos Complexos Industriais

- 5352 - Implementação do Sistema Georreferenciado de Gestão das Áreas Industriais e 
Comerciais da Sudic (SICM/SUDIC)

Objetivo:

Integrar informações georreferenciadas e cadastrais das áreas disponíveis e disponibili-
zadas sob a gestão da Sudic

- Conservação de infraestrutura nos distritos industriais

- 4418 - Conservação de Distritos Industriais (SICM/SUDIC)

Objetivo:

Manter a conservação da infraestrutura de distritos industriais

- 4420 - Conservação de Distritos Industriais (SICM/CIS)

Objetivo:

Manter a conservação da infraestrutura de distritos industriais

- Implantação de infraestrutura nos distritos industriais

- 3538 - Realização de Obra de Infraestrutura Industrial em Distrito Industrial (SICM/CIS)

Objetivo:

Promover ações de infraestrutura em distritos industriais, tais como: terraplenagem, drenagem, 
energia, água, construção de acesso, pavimentação, desapropriação,  recuperação, dentre outras
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- 5194 - Realização de Obra de Infraestrutura Industrial em Distrito Industrial (SICM/SUDIC)

Objetivo: 

Promover ações de infraestrutura em distritos industriais, tais como: terraplenagem, drena-
gem, energia, água, construção de acesso, pavimentação, desapropriação, recuperação, den-
tre outras

- Implantação e ampliação de distritos industriais

- 1984 - Ampliação de Infraestrutura de Distritos Industriais - CIS (SICM/CIS)

Objetivo:

Ampliar a infraestrutura dos distritos industriais, visando adequar empresas e incentivar 
a atração de novos investimentos

- 5617 - Implantação de Distrito Industrial - Sudic (SICM/SUDIC)

Objetivo:

Promover ações à implantação de Distrito Industrial de apoio logístico e de infraestru-
tura, próximo ao vetor leste-oeste de desenvolvimento regional, atraindo complexos in-
dustriais para beneficiamento de minérios, grãos, energia termoelétrica e outros

- 5821 - Implantação de Distrito Industrial (SICM/CIS)

Objetivo:

Implantar o novo distrito industrial do Centro Industrial de Subaé - CIS

- Impantação de infraestrutura para empresas industriais

- 3060 - Realização de Infraestrutura para Implantação de Empresas Industriais (SICM/SUDIC)

Objetivo:

Promover ações de infraestrutura industrial adequada para a atração de  e m p r e e n d i -
mentos, tais como: terraplenagem, drenagem, energia, água, esgoto,  desapropria-
ção, pavimentação, construção de acesso, dentre outras

- 3089 - Serviços de Apoio a Obras Industriais (SICM/SUDIC)

Objetivo: 

Prestar serviços de apoio a obras industriais tais como: assessoria em projetos, fiscaliza-
ção, perícia, avaliação de imóveis e topografia

- Promoção das potencialidades industriais

- 4132 - Promoção das Potencialidades Industriais (SICM/DG)

Objetivo:

Divulgar as potencialidades do Estado, com foco na atração de investimentos indus-
triais através de eventos como feiras, seminários, workshops, publicações técnicas, ro-
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dadas de negócios e oficinas, além de promover a formação de redes horizontais e 
verticais de  cooperação

- 4134 - Promoção das Potencialidades Industriais (SICM/CIS)

Objetivo:

Divulgar as potencialidades do Estado, com foco na atração de investimentos industriais 
através de eventos como feiras, seminários, workshops, publicações técnicas, rodadas de 
negócios e oficinas, além de promover a formação de redes horizontais e verticais de 
cooperação

- Construção, ampliação e recuperação de galpões industriais

- 3082 - Construção de Galpão Industrial (SICM/SUDIC)

Objetivo:

Construir galpões industriais multifuncionais para empresas, associações, cooperativas, 
fundações e outros, visando a fabricação e/ou comercialização da sua produção

Compromisso/Órgão Responsável

-  01 Desenvolver o setor mineral com a identificação de novas reservas e atração de em-
preendimentos na área de mineração e metalurgia, potencializando o desenvolvimento 
social e econômico do Estado/ SICM

Meta

•  Aumentar a produção mineral baiana comercializada em 20% ao ano

•  Capacitar 1.140 profissionais na área de mineração

•  Implantar 02 polos industriais cerâmicos

•  Organizar 03 novos Arranjos Produtivos Locais - APLs de base mineral

- Elaboração do Mapa de Oportunidades Minerais no Estado

- Regularização das atividades/empreendimentos minerais no Estado

- 7079 - Regularização Ambiental dos Empreendimentos em Atividades (SICM/DG)

Objetivo:

Promover a regularização minerária e ambiental de empreendimentos em atividade no Estado

- Implantação e recuperação de infraestrutura viária e energética em áreas de mineração

- 1877 - Realização de Obras de Infraestrutura Viária em Áreas de Mineração (SICM/DG)

Objetivo:

Construir, recuperar ou melhorar as vias de acesso às áreas de mineração para escoamen-
to da produção das pequenas e médias unidades de lavra e beneficiamento

- 1880 - Realização de Obras de Infraestrutura Energética em Áreas de Mineração (SICM/DG)
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Objetivo:

Implantar rede de distribuição elétrica nas pequenas e médias unidades de lavra e bene-
ficiamento da produção mineral

- Capacitação profissional na área de mineração

- 6215 - Capacitação Profissional na Área de Mineração (SICM/DG)

Objetivo:

Capacitar e melhorar a qualificação de pessoas para atuação na mineração

- Atração de novos empreendimentos de mineração e metalurgia

- 1771 - Participação em Eventos para a Promoção de Produtos Minerais (SICM/CBPM)

Objetivo:

Participar de eventos de promoção do artesanato mineral

- 2593 - Promoção de Oportunidades de Investimento Mineral (SICM/CBPM)

Objetivo:

Divulgar e promover as oportunidades minerais da CBPM e do potencial geológico e mi-
neral do Estado, compreendendo a participação da empresa em eventos, feiras e mostras 
diversas, além da divulgação dos estudos e projetos que a empresa desenvolve

- 7105 - Realização de Eventos de Mineração (SICM/DG)

Objetivo:

Promover e apoiar eventos que divulguem e fortaleçam o setor mineral

-  Implantação do polo industrial cerâmico

- 7081 - Implantação do Polo Industrial Cerâmico (SICM/DG)

Objetivo: 

Implantar o Polo Industrial Cerâmico onde a atividade já existe, por meio de organização 
da produção, capacitação de pessoas, regularização ambiental e mineraria, adensamen-
to da cadeia produtiva e apoio na qualificação para comercialização

- Apoio à organização e implantação de Arranjos Produtivos Locais - APL de base mineral

- 1707 - Apoio Técnico às Unidades de Produção e Exploração Mineral Comunitária (SICM/CBPM)

Objetivo:

Apoiar unidades de produção de paralelepípedos e artesanato mineral e a exploração 
mineral comunitária através da execução de serviços técnicos e acompanhamento de 
bens minerais no semiárido baiano

- 1716 - Apoio à Implantação de Unidades de Produção, Beneficiamento, e Transformação 
de Bens Minerais (SICM/CBPM)
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Objetivo:

Implantar unidades de produção, beneficiamento e transformação de bens minerais 
através de unidade de britagem, serraria de lajotas rústicas, olaria, de paralelepípedos, 
artesanato mineral, bem como apoio técnico e explorações comunitárias

- 7045 - Implantação de Arranjos Produtivos Locais de Base Mineral (SICM/DG)

Objetivo:

Implantar APLs no Estado (1 de cerâmica e 2 de Gemas e Jóias), reunindo PMEs através da 
organização da produção, capacitação de pessoas, regularização ambiental e mineraria, 
adensamento da cadeia produtiva e apoio na qualificação para comercialização

- 7196 - Apoio às Pequenas Minerações na Realização de Ensaios em Amostras Minerais 
(SICM/DG)

Objetivo:

Apoiar a realização de ensaios químicos, físicos e mineralógicos em amostras de Miné-
rios, visando determinar a viabilidade de sua utilização de forma econômica

- Realização de aerolevantamentos

- 1783 - Realização de Pesquisa e Avaliação Mineral (SICM/CBPM)

Objetivo:

Realizar pesquisa e avaliação mineral, delineando e promovendo oportunidades mine-
rais (prospectos, depósitos e jazidas minerais)

- Elaboração de mapas geológicos e de prospecção regional

- Elaboração de projetos de prospecção mineral

- 1783 - Realização de Pesquisa e Avaliação Mineral (SICM/CBPM)

Objetivo:

Realizar pesquisa e avaliação mineral, delineando e promovendo oportunidades mine-
rais (prospectos, depósitos e jazidas minerais)

- 7040 - Realização de Estudos e Pesquisas dos Segmentos do Setor Mineral (SICM/DG)

Objetivo:

Obter informações de segmentos específicos da mineração e das suas cadeias produti-
vas, visando definir ações para o seu desenvolvimento. Elaborar diagnósticos dos princi-
pais segmentos do setor mineral, atualizar o cadastro do produtor mineral

- Promoção de oportunidades de investimento no setor mineral

Compromisso/Órgão Responsável

- 03 Disponibilizar linhas de financiamento destinadas a apoiar empresas industriais, 
contribuindo para   fortalecimento das atividades do setor industrial/SEFAZ
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Meta

Ampliar em 100 % a oferta de crédito para o setor industrial 

Entrega/Iniciativa/Ação Orçamentária

- Disponibilização de linhas de financiamento destinadas a apoiar empresas industriais 
contribuindo para o fortalecimento das atividades do setor industrial

- 8028 - Financiamento do Programa de Desenvolvimento Social e Econômico - Prodese 
para o Programa Indústria e Mineração (SEFAZ/FUNDESE)

Objetivo:

Disponibilizar linhas de financiamento para implantação de novas empresas, a amplia-
ção, reforma, modernização e manutenção das existentes, visando o fortalecimento da 
cadeia produtiva, a territorialização da produção e a geração de emprego e renda, para o 
Programa Indústria e Mineração

- 8033 - Financiamento a Empresas Industriais, Comerciais e de Serviços para o Programa 
Indústria e Mineração (SEFAZ/DESENBAHIA)

Objetivo:

Disponibilizar linhas de financiamento para empresas que atuem nos setores industriais, 
comerciais e de serviços, para o Programa Indústria e Mineração

Órgãos Participantes

SEFAZ – SICM



Missão do Ipea
Produzir, articular e disseminar conhecimento para
aperfeiçoar as políticas públicas e contribuir para o
planejamento do desenvolvimento brasileiro.


