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APRESENTAÇÃO

O presente relatório integra o Projeto “Planejamento e Gestão Governamental na Esfera Esta-
dual: uma análise comparativa dos processos, conteúdos e sistemas de acompanhamento 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 perspectiva 
comparada, as experiências recentes das administrações estaduais concernentes à utilização 
do instrumento de planejamento consubstanciado no PPA referente ao período 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 programá-
tico do documento, e o desenho e funcionamento do sistema de monitoramento da progra-
mação proposta.  

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

O planejamento no Governo Estadual do Ceará tem início no ano de 1964, quando Virgilio Tá-
vora lançou o Plano de Metas Governamentais (PLAMEG), em que, de uma forma geral, traçava 
as políticas prioritárias para o desenvolvimento do Estado, dando especial ênfase as obras de 
infraestrutura, como por exemplo, a construção do Porto do Mucuripe e a distribuição de ener-
gia elétrica, gerada em Paulo Afonso, em todo território estadual.

Essa primeira peça de planejamento influenciou a condução das políticas de desenvolvimento 
local por vários anos até que, em 1979, foi lançado o plano do III Pólo Industrial do Nordeste, 
que objetivava transformar a economia do Estado pela sua industrialização. Nota-se, mais uma 
vez, que o foco principal desse instrumento de planejamento continuava sendo o desenvolvi-
mento econômico.

Com o advento da Constituição Federal de 1988 foi estabelecido, em seu Art. 165, que seria 
competência do Poder Executivo a elaboração de um plano plurianual que tem a missão fun-
damental de estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da adminis-
tração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 
programas de duração continuada. A Constituição Cearense, promulgada em 1989, incorporou 
esse instrumento de planejamento.

Paralelamente ao esforço de planejamento, o Ceará, assim como vários Estados do Brasil e o 
Governo Federal, vêm buscando modernizar a sua gestão de forma a torná-la mais dinâmica e 
inovadora e atender melhor às necessidades dos cidadãos (HOLANDA, 2006; LIMA, 2007).

A lógica para essa reformulação da gestão pública baseia-se no fato que, no atual contexto, 
as informações são mais bem difundidas e os cidadãos têm mais consciência de seus direitos. 
Assim, o governo e as demais instituições públicas são levados a oferecer bens e serviços que 
realmente atendam aos seus anseios e que efetivamente melhorem a sua qualidade de vida, 
já que a chamada “Gestão Burocrática Tradicional”, voltada para dentro e pouco sensível aos 
problemas reais da sociedade, não é capaz de dar uma resposta adequada (CATELLI; SANTOS, 
2004; HOLANDA; ROSA, 2004; MEDEIROS; ROSA; NOGUEIRA, 2008; MOTTA; BRESSER-PEREIRA, 
2004; TROSA, 2001).

Então, uma vez que a sociedade passa a cobrar por mais eficiência, eficácia e efetividade na 
execução das políticas públicas e fiscaliza com mais intensidade as ações do governo, não há 
outra saída além de conceber o cidadão como o foco das iniciativas do Estado e adotar critérios 
mais claros para a alocação de recursos, buscando um maior diálogo com a sociedade e ofere-
cendo transparência e controle social (HOLANDA; ROSA, 2004; MEDEIROS; ROSA; NOGUEIRA, 
2008; TROSA, 2001).

Nesse contexto, faz-se necessário que os governos utilizem cada vez melhor os escassos recur-
sos disponíveis e, para tanto, é preciso mudar de um governo lento, ineficiente e impessoal, 
como descrevem Osborne e Gaebler (1995 apud CATELLI; SANTOS, 2004), para um governo 
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mais empreendedor, mais atento aos reais interesses da população.

A chamada Gestão Pública por Resultados (GPR) consiste exatamente na adoção por parte do 
setor público de uma postura empreendedora, voltada para o cidadão e para a satisfação de 
suas necessidades, buscando reduzir custos para a sociedade, sendo proativo, operando com 
iniciativa e autonomia gerencial, e com controle de objetivos e metas. É um modelo em que 
o Governo é um meio e não um fim em si mesmo (CATELLI; SANTOS, 2004; HOLANDA; ROSA, 
2004).

Relativamente ao Ceará, a implantação de um sistema de gestão baseado na GPR remonta 
ao ano de 2004, quando Holanda e Rosa (2004) defendiam que o Plano de Governo de Lucio 
Alcântara constituía-se em um “elemento norteador para implementar uma GPR no Estado” 
(HOLANDA e ROSA, 2004, pg. 21). Nesse sentido, no Plano Plurianual 2008-2011, foi adotado, 
explicitamente, o Sistema de Gestão por Resultados em sua elaboração (GOVERNO DO ESTADO 
DO CEARÁ, 2008). Entretanto, o PPA é um instrumento de planejamento de longo prazo sendo 
necessário sua articulação com a Lei Orçamentária Anual, que também é um documento exigi-
do pelas Constituições Federal e Estadual. 

É interessante pontuar, quanto a integração da Lei Orçamentária e do PPA, no caso específico 
do Ceará, de acordo com a mensagem do Governador Cid Gomes (GOVERNO DO ESTADO DO 
CEARÁ, 2011, s/n),

Essa integração entre planejamento e orçamento visa à condução da Administração  
Pública, modernizando-a e orientando-a para o atendimento de resultados 
efetivamente esperados pela sociedade com a mais absoluta transparência. Neste 
sentido, o Plano Plurianual se constitui em ferramenta capital para a gestão de Governo, 
visando alinhar a visão estratégica, pela adoção de programas, que se traduzem em 
objetivos, metas e iniciativas.

 
Assim, o presente trabalho se propõe a realizar uma análise do PPA do Estado do Ceará do 
período 2012-2015, abordando três dimensões básicas: a forma como se estrutura a atividade 
planejadora (o processo de elaboração do documento), o conteúdo propriamente dito do pla-
no (diretrizes, prioridades, programas etc.) e o desenho do sistema de acompanhamento das 
ações programadas e executadas pelo governo.

É importante salientar que este trabalho faz parte de uma pesquisa maior, coordenada pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que procura efetuar uma análise comparativa 
entre as experiências de dez unidades da federação, buscando identificar as convergências e 
divergências mais importantes entre os casos considerados para assim ser possível proporcio-
nar subsídios para o aprimoramento da administração pública no tocante à sua capacidade de 
conceber e coordenar as políticas e ações de governo.
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2. A GESTÃO POR RESULTADOS NO CEARÁ

Neste capítulo é feita uma breve discussão acerca da implantação do modelo de Gestão por 
Resultados do Estado do Ceará, indicando as suas bases teóricas e os seus principais mo-
mentos. A relevância do referido modelo para a pesquisa reside no fato de que a mudança 
de metodologia no âmbito do PPA 2012-2015 apresenta algumas relações importantes com 
o modelo de gestão adotado pelo Estado e seus sistemas e mecanismos, como será debati-
do com maior detalhamento adiante.

2.1 Referencial Teórico

Nesta seção é feita uma discussão a cerca dos modelos de Gestão Pública Tradicional (GPT) 
e da Gestão Pública por Resultados (GPR). Antes dessa discussão, entretanto, vale uma ob-
servação muito importante. No caso, essas abordagens são na verdade modelos e, portanto, 
são simplificações da realidade.

De acordo com Alves (2007, p. 59),

Nós não conhecemos a realidade. Não podemos contemplá-la face a face. Se 
tivéssemos uma visão direta da realidade, nosso conhecimento seria final, definitivo. 
Mas isto não acontece. Freqüentemente, os cientistas são forçados a reconhecer 
que as coisas. são totalmente diferentes daquilo que pensavam. Aí ocorrem as 
grandes revoluções na ciência. Isto não aconteceria se o conhecimento fosse visão 
direta do real. Ao invés de visão direta, palpites; ao invés de conhecimento certo 
e final, conhecimento provisório. Por quê? Porque o que temos nas mãos são os 
modelos. Os modelos são aquilo que conhecemos.

 
Portanto, não se quer dizer de forma alguma que todas as gestões públicas se adequam exa-
tamente a cada um desses modelos. Mais especificamente, algumas organizações públicas 
aproximam-se mais da GPT e outras da GPR. Matias-Pereira (2008), por exemplo, argumenta 
que a existência de uma profunda diversidade cultural, regimes políticos e formações his-
tóricas nos diversos países explicam as variações sobre os objetivos, estilos administrativos, 
funções e papel da administração pública. 

Isso posto, seria importante antes de confrontar os dois modelos em análise, considerar com 
base na literatura como veio a se configurar o modelo de GPT. 

Assim, de acordo com Soares, Conceição e Farias Filho (2004) e Lacombe (2009), tem-se que 
historicamente, os governos se utilizaram do modelo burocrático, cujas premissas foram tra-
balhadas pelo sociólogo Max Weber. O modelo weberiano analisou a burocracia como o 
modelo ideal de gerenciar o Estado e para vencer os obstáculos do Estado patrimonialista, 
próprio dos estados absolutistas europeus do século  XVIII, em que o aparelho do Estado era 
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uma extensão do poder do governante e a corrupção e o nepotismo eram inerentes a esse tipo 
de administração.

Segundo Lacombe (2009), Weber identificou as seguintes características nas burocracias: [i] 
organização contínua de cargos, limitados por normas escritas; [ii] divisão do trabalho bem 
definida e sistemática, com áreas específicas de competência; [iii] cargos organizados segundo 
o princípio hierárquico; [iv] regras e normas técnicas claramente definidas por escrito; e [v] se-
paração entre propriedade e a administração.

Ainda conforme este mesmo autor, Weber definiu as ênfases da burocracia como sendo as se-
guintes: [i] formalização (obediência a normas, rotinas, regras, regulamentos etc.); [ii] divisão 
do trabalho; [iii] hierarquia; [iv] impessoalidade; e [v] profissionalização e competência técnica 
dos empregados.

Motta e Bresser-Pereira (2004) argumentam que a causa principal para o crescimento do nú-
mero de burocracias no mundo moderno (não somente no setor público) foi a busca por uma 
maior eficiência, que se caracteriza pela busca do menor esforço (meios) para se obter os fins 
desejados. Essa pressão por uma maior eficiência fez com que fossem desenvolvidos méto-
dos de administrar os sistemas sociais cada vez mais aperfeiçoados. Ademais, no âmbito das 
empresas mais especificamente, o desenvolvimento tecnológico fez com que as tarefas admi-
nistrativas se tornassem mais complexas, fazendo-se necessária a implantação de um sistema 
burocrático, inclusive para garantir uma maior disciplina dos trabalhadores. 

A burocracia, como foi concebida por Weber, funcionou satisfatoriamente na era industrial, es-
pecialmente em organizações operando em ambientes estáveis, sem muita necessidade de 
mudança, pois, ela proporciona controles eficientes para a administração e representava um 
avanço em relação às formas de organização vigentes, em que predominavam o favoritismo, o 
status social e as relações familiares (LACOMBE, 2009; MORGAN, 2009).

Entretanto, a aplicação da burocracia levou, em muitos casos, a um excesso de normas e regu-
lamentos impessoais, que não condizem com a agilidade e a flexibilidade requeridas das orga-
nizações modernas e nem com as diferenças com que existem entre as pessoas. A obediência 
cega às ordens superiores pode dificultar a implantação de mudanças quando elas se tornam 
indispensáveis, especialmente nos ambientes em rápida mutação (LACOMBE, 2009; MOTTA; 
BRESSER-PEREIRA, 2004 ; MORGAN, 2009).

A burocracia, segundo Lacombe (2009) e Motta e Bresser-Pereira (2004), pode tornar-se pato-
lógica quando alguns sintomas podem ser claramente identificados, quais sejam: [i] grande 
centralização de autoridade na direção superior; [ii] existência de controles excessivos; [iii] va-
lorização excessiva dos controles prévios, buscando a redução da corrupção; [iv] dificuldades 
de relacionamento da organização com seu público externo, que é tratado sem a prioridade e 
a importância devidas; e [v] o culto do processo, pelo qual a forma se torna mais importante do 
que seus resultados.

Então, é essa forma de gestão mais voltada para o controle interno e para a conformidade dos 
custos orçados, que privilegia o modelo de organização dado, que condiciona os processos/
atividades, tendo em vista elaborar produtos, que dá maior ênfase aos aspectos operacionais 
da gestão de projetos e seus resultados imediatos; e que faz com que a burocracia se torne um 
fim em si mesma, tornando o governo lento e ineficiente, pouco sensível aos problemas reais 
da sociedade que foi denominado por Holanda e Rosa (2004) de modelo de Gestão Pública 
Tradicional (GPT). Outros autores tais como Catelli e Santos (2004), Trosa (2001) e Motta e Bres-
ser-Pereira (2004), embora não utilizem essa denominação, reconhecem essas características 
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como pertinentes a uma parcela significativa das gestões públicas recentes.

Conforme Holanda e Rosa (2004), Catelli e Santos (2004), Trosa (2001), e Medeiros, Rosa e No-
gueira (2008), a chamada de Gestão Pública voltada para Resultados (GPR), apresenta-se como 
uma solução para os problemas da burocracia. No caso, prioriza-se a eficiência da administra-
ção, o aumento da qualidade dos serviços e a redução dos custos. Busca-se desenvolver uma 
cultura gerencial nas organizações, com ênfase nos resultados, passando a ver os cidadãos com 
outros olhos, tornando-se peça essencial para o correto desempenho da atividade pública, por 
ser considerado seu principal beneficiário, o cliente dos serviços prestados pelo Estado.

Esses mesmos autores argumentam que a GPR se constitui em um avanço, mas sem romper 
em definitivo com a administração burocrática. Na verdade, a GPR apoia-se na burocracia, con-
servando seus preceitos básicos, tais como meritocracia, avaliação de desempenho, sistema de 
remuneração estruturado etc. A diferença reside na maneira como é feito o controle, concen-
trando-se nos resultados e não nos processos. Procura-se, também, garantir maior autonomia 
aos servidores para atingir os resultados. Tenta-se tornar as organizações públicas mais orgâni-
cas e menos hierarquizadas (MOTTA; BRESSER-PEREIRA, 2004).

Com base nessas idéias, HOLANDA e ROSA (2004), ilustram através dos fluxogramas adiante a 
diferença estrutural entre a chamada Gestão Pública Tradicional (GPT) e a Gestão Pública por 
Resultados (GPR).

Fonte: Holanda e Rosa (2004).

Conforme os autores citados, observa-se uma inversão da sequência lógica quando se passa 
de um modelo para o outro: 1) a gestão tradicional privilegia o modelo de organização dado, 
que condiciona os processos/atividades, tendo em vista elaborar um produto; 2) já na GPR, o 
produto é um meio para alcançar um fim, ou seja, o impacto. Também o impacto é o elemento 
norteador que sinaliza para o envolvimento de todos os interessados (internos e externos) no 
processo, pois o seu sucesso depende fundamentalmente disto. Vale salientar que os impactos 
representam os resultados de médio e longo prazo, isto é, seriam as grandes transformações 
na sociedade e na qualidade de vida dos cidadãos decorrentes da implementação e execução 
das políticas públicas.

Na Gestão Pública por Resultados (GPR), a ênfase desloca-se dos aspectos operacionais da ges-
tão de projetos e seus resultados imediatos, para uma ótica mais abrangente, incorporando os 
impactos das ações governamentais sobre a vida da população e o processo de desenvolvi-
mento (CATELLI; SANTOS, 2004; HOLANDA; ROSA, 2004; TROSA, 2001). 

De acordo com Lima (2007), seja por herança ou formação, na questão do foco da gestão há 
uma forte tendência a se valorizarem os processos em detrimento dos resultados nas organiza-
ções públicas. Essa é a essência da mudança necessária à gestão pública; o resto é metodologia, 
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é técnica, é ferramenta, que hoje são umas e amanhã podem ser outras. É necessário, efetiva-
mente, mudança de olhar e de abordagem da gestão pública. O setor privado, neste caso, é 
privilegiado: o lucro e a competitividade são facilmente quantificáveis e fornecem indicadores 
precisos para estabelecer objetivos e medir resultados. O setor público tem um desafio a mais: 
o lucro não é e nem pode ser financeiro. Trata-se de ganho social, cujo demonstrativo de lucros 
e perdas é de difícil visualização.

Ademais, a implantação da GPR justifica-se basicamente devido aos recursos serem escassos e 
as necessidades crescentes, além de se procurar aumentar a eficiência, a eficácia e a efetivida-
de dos programas e projetos públicos, focando nos resultados e não nos produtos (HOLANDA; 
ROSA, 2004). 

Na prática, em conformidade com Holanda e Rosa (2004), a GPR implica em: 

	Definir de forma clara e objetiva o problema de desenvolvimento que será tratado;

	Identificar os beneficiários e elaborar programas e projetos, de modo a atender às suas 
necessidades;

	Definir os resultados esperados de modo realista, com base em análises adequadas;

	Aperfeiçoar os mecanismos e critérios de alocação e controle de recursos e, ao mesmo 
tempo, dar autonomia e responsabilidades aos gestores;

	Monitorar o progresso em direção aos resultados e os recursos utilizados, usando 
indicadores de desempenho apropriados;

	Identificar e gerenciar os riscos, tendo em mente os resultados esperados e os recursos 
necessários;

	Aumentar o conhecimento através de lições aprendidas e integrá-las nos processos de 
tomada de decisão; e

	Elaborar relatórios sobre os resultados obtidos e os recursos utilizados.

 
Essa discussão entre os dois modelos em consideração assumiu dimensões crescentes e pas-
sou a constar da agenda dos Governos, a partir dos anos 80, como resposta à crise fiscal do 
Estado. Fortemente influenciado pelo discurso globalizado do movimento liberalizante que as-
sumiu ares hegemônicos ao longo dos anos oitenta, especialmente na Inglaterra e nos Estados 
Unidos, o desempenho do Estado passou a ser alvo de questionamentos e ações reformadoras 
(CARNEIRO; MENICUCCI, 2011; CATELLI; SANTOS 2004; GONDIM, 2009; SOARES; CONCEIÇÃO; 
FARIAS FILHO, 2004; TROSA, 2001).

De uma parte, reforçavam-se as pressões para a ampliação do controle pela sociedade das po-
líticas e das ações públicas. A ampliação da participação da sociedade se constitui um dos prin-
cipais eixos orientadores das discussões sobre a necessidade de reforma do Estado (CARNEIRO; 
MENICUCCI, 2011; CATELLI; SANTOS 2004; GONDIM, 2009; SOARES; CONCEIÇÃO; FARIAS FILHO, 
2004; TROSA, 2001).

De outra parte, a reorganização do Estado exigia profundas reflexões sobre a forma de organi-
zação das instituições e das políticas governamentais. No ambiente externo, os questionamen-
tos sobre o modelo de Estado adotado ainda eram fortemente voltados para as discussões em 
torno do papel, do tamanho e do desempenho do Estado (CATELLI; SANTOS 2004; GONDIM, 
2009; SOARES; CONCEIÇÃO; FARIAS FILHO, 2004; TROSA, 2001).

O modelo gerencial ou New Public Management (NPM), como também é conhecido a GPR, sur-
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giu como uma opção em alguns países (Inglaterra, Estados Unidos, Canadá e outros) para lidar 
com a crise do Estado. Carneiro e Menicucci (2011, p. 12), argumentam que

No  tocante  à  reforma  da  administração  pública,  o  neoliberalismo  desemboca  na 
NPM, traduzindo formalmente a preocupação com a melhoria da eficiência gerencial 
na provisão de bens e serviços à população (DUNLEAVY e HOOD, 1994; ABRUCIO, 2005; 
MANNING et al., 2009; PIERRE, 2009). O processo envolve o redesenho da estrutura, 
procedimentos e práticas das organizações do setor público, incorporando mudanças 
de grande magnitude na dimensão institucional, em que se incluem questões 
atinentes aos princípios e valores que informam a relação de tais organizações com 
a sociedade e o mercado (FERLIE et al., 1999; ORMOND e LOFFLER, 1999; HERNES, 
2005). A própria avaliação do sucesso ou fracasso da administração pública se altera, 
passando a ser balizada por critérios próximos àqueles utilizados pela administração 
privada. De uma orientação inicial voltada à busca de eficiência e à redução do gasto 
público, o reformismo associado à NPM avança em direção a questões como: i) o 
foco em resultados; ii) a qualidade dos serviços prestados; iii) “o empoderamento do 
cidadão por meio de oportunidades para escolher entre diferentes provedores de 
serviço e para expressar seu grau de satisfação como usuário” (PACHECO, 2010, p. 189); 
iv) a accountability; e v) a transparência.

 
Entretanto, esse modelo não ficou isento de questionamentos. As críticas mais ferrenhas a esse 
modelo residem no fato do gerencialismo puro não considerar valores como equidade e jus-
tiça. Poolitt (1990 apud SOARES; CONCEIÇÃO; FARIAS FILHO, 2004), apesar de reconhecer os 
avanços do gerencialismo, o classifica como “neotaylorismo”. Segundo esse autor, a adminis-
tração gerencialista seria voltada à busca da produtividade e baseado no modelo de gestão 
privada, que não considera as especificidades do setor público nos processos de avaliação de 
desempenho. Já Abrúcio (1997 apud SOARES; CONCEIÇÃO; FARIAS FILHO, 2004), diz que uma 
das maiores limitações desse modelo tem sido a dificuldade de descentralizar o processo deci-
sório e aumentar a participação dos funcionários e da sociedade. 

De uma forma mais ampla, Pollitt e Bouckaert (2000 apud MATIAS-PEREIRA, 2008) classificam 
os esforços de reforma em quatro estratégias:

	MANTER – conservar a máquina administrativa tal como ela é, mas ajustar e equilibrar 
sempre que possível;

	MODERNIZAR – realizar as mudanças mais fundamentais nas estruturas e processos, 
criando novos tipos de organização no setor público, modificando o contrato de 
trabalho dos servidores etc.;

	MERCANTILIZAR – introduzir mecanismos de mercado no setor público buscando maior 
eficiência; e

	MINIMIZAR – reduzir o setor estatal tanto quanto possível, fazendo o máximo uso da 
privatização e da contratação externa.

 
Matias-Pereira (2008), conclui que nos países anglo-saxões, há ênfase na mercantilização e na 
minimização. Já em outros países europeus, predomina a modernização, com alguns casos de 
mercantilização e minimização. Na sua opinião, a mercantilização e a minimização tendem a 
criar maior resistência por parte das organizações do setor público e sindicatos, por serem mais 
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radicais e mais conflituosas do que a manutenção e a modernização.

Carneiro e Menicucci (2011), por sua vez, consideram que a NPM compreende conteúdos va-
riados e mutáveis ao longo do tempo, que não foram difundidos uniformemente pelo mundo, 
gerando resultados diversos. Adicionalmente, a despeito da existência de certos ganhos em 
termos de desempenho gerencial, não há evidências conclusivas acerca da existência de incre-
mentos efetivos de produtividade e a melhorias na qualidade dos serviços públicos provisio-
nados. 

Já Medeiros, Rosa e Nogueira (2008) advertem que, ao serem utilizados mecanismos da iniciati-
va privada, não se deve esquecer da essência do papel do Estado, nem privilegiar a  GPR como 
fim, ao ponto de negligenciar as atividades-meios e os processos. Ademais, deve-se lidar com 
a possibilidade de descontinuidade do processo de implantação do modelo, pois, quando mu-
dam os governantes, há a tendência de alteração de algumas orientações. 

Ademais, conforme Carneiro e Menicucci (2011, p. 66), é importante considerar que

(...) as propostas alternativas de reforma contemporâneas enfatizam a necessidade de 
ampliação dos instrumentos democráticos, tanto no sistema político de forma mais 
geral, quanto no âmbito da gestão pública. Isto se justifica quer pela necessidade 
de criar sinergias mais fortes entre Estado e sociedade como forma de enfrentar os 
desafios complexos da atualidade, quer pela necessidade de construir, de forma 
partilhada entre governo e sociedade, objetivos coletivos e redistributivos. Ao se 
traduzirem na oferta de serviços que ampliem a capacidade das pessoas, estes 
objetivos se constituem tanto em meios quanto em fins do desenvolvimento, tal como 
identificado em teorias do desenvolvimento contemporâneas.

 
No Brasil, no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, no Governo Collor, acontece ampla 
reforma administrativa. O programa desse governo foi pautado por medidas de ajuste eco-
nômico, desregulamentação, desestatização, abertura da economia e reforma das estruturas 
administrativas. Esses movimentos foram bastante influenciados, assim como em outros países 
da América Latina, pela abordagem neoliberal ou “Consenso de Washington” e pela crise finan-
ceira do Estado (LIMA, 2007; SOARES; CONCEIÇÃO; FARIAS FILHO, 2004).

Em meados dos anos noventa, enquanto já começava, no plano internacional, a arrefecerem os 
discursos liberais mais radicais, o Governo Federal iniciava um sério debate quanto aos limites 
e possibilidades do Estado brasileiro, notadamente patrimonialista e burocratizado, e dese-
nhava estratégias alternativas que permitissem dar um salto gerencial na sua condução. Vários 
programas e iniciativas foram implementados, culminando no Programa Nacional da Gestão 
Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA), criado pelo Decreto nº 5.378, de 23 de fevereiro de 
2005 (LIMA, 2007; SOARES; CONCEIÇÃO; FARIAS FILHO, 2004).

O processo de modernização da administração pública no Brasil, entre 1930 e 1990, seguiu 
alguns padrões, entre eles a fragmentação institucional e a separação entre a formulação e a 
implementação política. A retórica da reforma dos anos 1990 avançou no ponto de vista da uti-
lização do conceito de governança e dos princípios políticos que orientam as propostas, quais 
sejam: participação, accountability e controle social (MATIAS-PEREIRA, 2008).

A reforma deflagrada em 1995, por exemplo, procurou manter equilibradas as contas públicas 
e, ao mesmo tempo, elevar a capacidade da ação estatal. A reforma previa a substituição do 
modelo burocrático por um modelo gerencial. Buscou-se implantar ferramentas de gestão pro-
venientes do setor privado e aplicar a lógica de mercado no setor público. Em harmonia com 



15

 ESTADO DO CEARÁ

as experiências internacionais, inicia-se um processo de revisão das formas de prestação dos 
serviços públicos no Brasil (MATIAS-PEREIRA, 2008).

Para Matias-Pereira (2008), a reforma gerencial no Brasil foi inspirada no gerencialismo britâni-
co e recebeu influência dos princípios da New Public Management (NPM). As mudanças dos últi-
mos 15 anos seguem uma lógica neoliberal, com grande preocupação com o ajuste fiscal. Para 
ele, as mudanças são complicadas, pois, o modelo burocrático nunca foi realmente consolida-
do, pois, é perceptível que o Estado patrimonialista ainda está fortemente presente na cultura 
brasileira e se manifesta no clientelismo, no corporativismo, no fisiologismo e na corrupção.

Matias-Pereira (2008) argumenta que a crise da burocracia pública brasileira permeia as dimen-
sões:

	Da estratégia (foco e convergência de programas e ações);

	Da estrutura (lenta, excessiva em alguns setores, escassa em outros);

	Dos processos (sujeitos às regras padronizadas);

	Das pessoas (distorções na distribuição, carência, qualificação e remuneração);

	Dos recursos (muitas vezes inadequados); e

	Da cultura (excessivamente burocrática e permeável ao patrimonialismo).

 
Portanto, a capacidade da administração pública de obter resultados dependeria basicamente 
de como está estruturada. A organização é o ponto de partida para o sucesso da administração 
pública. Um Estado com dimensões excessivas e que em tudo interfere provavelmente não é 
adequado. Assim, um Estado moderno seria aquele capaz de distinguir as funções que só a 
ele cabe executar. As funções acessórias poderiam ser executadas por outras entidades, sob a 
supervisão do Estado (MATIAS-PEREIRA, 2008).

2.2 A implantação do modelo de GPR no Estado do Ceará

O Estado do Ceará foi marcado durante muitos anos por vícios políticos e práticas de adminis-
tração que dificultaram a melhoria dos serviços públicos. Apesar de alguns progressos, o Esta-
do enfrentava, e ainda enfrenta, graves problemas econômicos e sociais, lidando com desafios 
tais como: baixo nível de educação, infraestrutura inadequada, pobreza e desigualdade social 
e outros (MEDEIROS, 2010).

Contudo, em 1987, a administração pública promoveu uma série de reformas, modificando 
o modo do gerenciamento visando uma maior eficiência do setor público, com iniciativas de 
ajuste e austeridade fiscal, buscando sanear as contas públicas, e tentando recuperar a credi-
bilidade interna e externa, bem como a capacidade de investimento, possibilitando um novo 
ciclo de desenvolvimento (MEDEIROS, 2010). 

Já em 2003, o Governo do Estado do Ceará viu-se diante de um grande desafio: recuperar a 
capacidade de investimento público para atender aos compromissos assumidos durante a 
campanha eleitoral. Naquela época, o Governo do Estado procurou, dentre várias iniciativas, [i] 
adotar medidas para o equilíbrio fiscal com estratégias para elevação das receitas e diminuição 
das despesas; [2] reorganizar e modernizar a estrutura administrativa; e [3] implementar uma 
operação de crédito com agências multilaterais (HOLANDA, 2006; JUCÁ et al., 2010; MEDEIROS, 
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2010). 

Em 2004, foi criado o Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal (COGERF) através do 
Decreto nº 27.524, de 9 de agosto, sendo-lhe atribuída a missão de assessorar o Governador do 
Estado, definindo diretrizes e medidas a serem seguidas pelos órgãos estaduais, tendo como 
objetivos garantir o equilíbrio financeiro sustentável do Tesouro Estadual, o cumprimento de 
metas, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como consolidar a GPR (HOLAN-
DA et al., 2006). 

Em 2005, contratou-se a Operação SWAP junto ao Banco Mundial, cujos desembolsos  estavam 
vinculados a resultados e metas pré-estabelecidas, dentre as quais podem ser citadas as se-
guintes: preservar o equilíbrio fiscal com superávits crescentes; alcançar dezesseis indicadores 
econômicos e sociais; e obter assistência técnica na implantação de uma política de Gestão por 
Resultados (HOLANDA et al., 2006, HOLANDA et al., 2008; MEDEIROS, 2010).

O ciclo do modelo de GPR adotado no Estado, resumia-se em três etapas básicas,: [i] planeja-
mento, [ii] implementação e [iii] monitoramento e avaliação (MEDEIROS, 2010).

A etapa do planejamento teve duas instâncias. A primeira foi a definição dos Resultados Estra-
tégicos de Governo, e o estabelecimento de metas e de seus indicadores, por eixo de atuação 
do Plano de Governo. Para operacionalizar esta etapa, foi elaborado o marco lógico do Plano 
de Governo, que foi estruturado em quatro eixos: [i] Ceará Empreendedor; [ii] Ceará Vida me-
lhor; [iii] Ceará Integração; e [iv] Ceará a Serviço do Cidadão. Cada um destes eixos agrupou os 
resultados estratégicos do Governo, com os respectivos indicadores de acompanhamento e 
avaliação (MEDEIROS, 2010). 

A segunda instância ocorreu a partir de 2005, quando os planos estratégicos das Secretarias 
de Estado (setoriais) foram elaborados para alcançar os resultados estratégicos de Governo, 
onde se determinou qual ou quais resultados de governo a devida secretaria iria subsidiar. Esse 
foi um processo participativo envolvendo todas as secretarias na discussão e revisão de cada 
plano, dentro de um cronograma de atividades, definindo-se resultados, metas e indicadores, 
dentro de uma “Matriz de GPR”, que representa o marco lógico da secretaria, vinculando-o ao 
marco lógico do Plano de Governo. Esse exercício envolveu também a racionalização de pro-
gramas, agregando, eliminando e reduzindo o seu número, priorizando aqueles que pudessem 
contribuir mais para o alcance dos objetivos estratégicos do governo a serem atingidos nos 
próximos anos (HOLANDA et al., 2006; MEDEIROS, 2010). 

A implantação de um modelo como o em discussão que contribui para maximizar a eficiência 
na prestação dos serviços públicos implica na modificação de uma cultura gerencial enraizada 
nos moldes burocráticos, o que não é uma tarefa simples, e requer tempo para que sejam mo-
dificados os paradigmas institucionais e pessoais (JUCÁ et al., 2010; MEDEIROS, 2010). 

Segundo HOLANDA et al. (2006, p. 58),

Implementar efetivamente o modelo de Gestão Pública por Resultados em toda a 
estrutura administrativa do Estado do Ceará não foi uma tarefa das mais fáceis de 
se realizar. Muitos obstáculos tiveram de ser enfrentados e transpostos para que tal 
modelo começasse a funcionar de modo adequado. Uma das grandes dificuldades 
pela qual passou a equipe técnica encarregada da implementação da GPR no Estado 
foi promover a mudança de cultura administrativa e de processos já materializados na 
consciência dos servidores públicos. 
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De acordo com o mesmo autor, a capacitação tornou-se meio preponderante para absorção 
e aceitação dos novos padrões, respeitando-se as tradições sociais e individuais das pessoas 
e das organizações. Em 2005, 2006 e 2007, foram realizados cursos de capacitação de aproxi-
madamente 500 servidores diretamente ligados às áreas de planejamento de cada secretaria 
estadual e órgãos afins (MEDEIROS, 2010).  

É importante mencionar que o modelo cearense de gestão por resultados buscou como sua 
inspiração fundamental o modelo canadense. Entretanto, nos primeiros anos de implantação 
do modelo cearense, verificou-se a convergência com o modelo canadense apenas no que se 
refere ao planejamento de políticas e programas com foco em resultados. No tocante a aspec-
tos tais como complexidade e maturidade nos serviços, administração, pessoal,  responsabili-
zação,  gerência  de  riscos,  estratégia  de  governança, performance, aprendizado e valores, os 
dois modelo ainda se mostravam relativamente distantes (MEDEIROS; ROSA; NOGUEIRA, 2008).

Outra importante etapa ocorreu a partir de 2005, quando da implementação ou execução dos 
planos estratégicos, visto que, uma vez alocados os recursos, o gestor público tem um prazo 
definido em cada projeto para alcançar os produtos pretendidos que, por sua vez, determi-
nam os resultados e os impactos, conduzindo-se o processo mais eficiente e eficaz (MEDEIROS, 
2010).

No âmbito dos recursos previstos, o Orçamento, Plano Plurianual, Plano Operativo e instrumen-
tos gerencias do Governo foram revistos, repassados para a nova ótica, focando as ações nos 
principais objetivos do Plano de Governo. O Governo aprimorou os sistemas de informação 
para um acesso à informação de modo ágil e eficiente e, dentro dos conceitos de GPR, foram 
incorporados no Sistema de Acompanhamento de Programas (SIAP) e no Sistema Integrado de 
Orçamento Financeiro (SIOF), além da instalação de uma sala de situação, que funciona como 
painel de controle que posiciona regularmente o Governador e os  respectivos secretários de 
Estado sobre o desempenho dos programas, projetos e ações que se associam aos resultados 
estratégicos setoriais e de Governo (MEDEIROS, 2010). 

A terceira etapa constituiu-se em Monitoramento e Avaliação, atividades distintas, porém que 
se encontram interligadas, estreitamente vinculadas, e cujo escopo deve ser definido durante 
a concepção das políticas públicas. O monitoramento concentra-se nos produtos e serviços 
decorrentes do processamento de ações, enquanto que a avaliação é feita nas mudanças ocor-
ridas nas condições de vida dos beneficiários dos programas. Logo, a razão destas atividades é 
o acompanhamento, pelo gestor, das metas, resultados e impactos alcançados e aferição dos 
resultados e impactos decorrentes da implementação dos programas e projetos (HOLANDA et 
al., 2006; MEDEIROS, 2010).

A partir de 2006 o Governo incorporou a “cultura” de GPR na Mensagem à Assembléia. Outro 
avanço no acompanhamento da performance dos órgãos foi a inclusão obrigatória, pela SE-
CON1 (Secretaria  da  Controladoria), de um capítulo de análise do Desempenho da Gestão 
por Resultados, nos relatórios de prestações de contas anuais ao Tribunal de Contas do Estado 
(MEDEIROS, 2010). 

Em 2007, o Governo Cid Gomes assumiu o Estado com o Plano de Governo “O Grande Salto que 
o Ceará Merece” e, por meio da Lei no 13.875, de 07 de fevereiro de 2007, define seu modelo de 
governar: “Gestão por Resultados como administração voltada para o cidadão, centrada nota-
damente nas áreas finalísticas, objetivando padrões ótimos de eficiência, eficácia e efetividade” 

1 Atualmente chamada de Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado – CGE.
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(CEARÁ, 2007, p.3).

De acordo com Medeiros (2010), com a elaboração do PPA 2008–2011, em 2007, os Resultados 
Estratégicos de Governo foram redefinidos, de acordo com três “eixos” ou idéias forças (Socie-
dade Justa e Solidária; Economia Para Uma Vida Melhor; Governo Participativo, Ético e Compe-
tente). Foi também discutido e elaborado, para o período 2008–2011, o marco lógico do Plano 
de Governo, e secretarias, por sua vez ajustaram as suas matrizes de GPR.

Os avanços da gestão pública no Ceará continuaram, merecendo destaque a elaboração do 
Plano Plurianual 2012-2015, que procurou incrementar a participação social e focar nas dife-
rentes potencialidades regionais do Estado. Considerando as novas orientações metodológicas 
para elaboração do Plano Plurianual (2012-2015) sugeridas pelo Governo Federal, o Governo 
do Ceará procurou adotar um modelo alinhado com essas orientações, mas adequando a me-
todologia do Plano à realidade do planejamento estadual e à execução de seus programas e 
ações (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 2011a). 
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3. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

O presente estudo configura-se como um estudo de caso que, conforme Martins (2008, p. x), 
“mediante um mergulho profundo e exaustivo em um objeto delimitado – problema de pes-
quisa –, o Estudo de Caso possibilita a penetração na realidade social, não conseguida plena-
mente pela avaliação quantitativa”. Yin (2005, p. 19) argumenta ainda que “em geral, os estudos 
de caso representam a estratégia preferida quando se colocam questões do tipo ‘como’ e ‘por 
que’, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco se 
encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real”.

De acordo com Yin (2005), os estudos de caso podem ser exploratórios, descritivos ou explana-
tórios, devendo-se levar em consideração que apesar de apresentarem características distintas, 
há pontos em comum entre eles. Como o estudo proposto foca no processo de como o Estado 
do Ceará elaborou, definiu o conteúdo e delineou o sistema de monitoramento do PPA, então, 
é possível considerá-lo como explanatório, pois, conforme Yin (2005, p. 25), questões do tipo 
‘como’ e ‘por que’ “lidam com ligações operacionais que necessitam ser traçadas ao longo do 
tempo, em vez de serem encaradas como meras repetições ou incidências”. Entretanto, deve-se 
perceber que o estudo em consideração também inclui aspectos descritivos (e.g., relacionados 
à elaboração do PPA) e exploratórios, uma vez que as evidências encontradas no caso do Ceará 
podem servir para o desenvolvimento ou reformulação das teorias concernentes ao tema em 
análise.

Dada a natureza do estudo proposto e dos objetivos delineados, é possível considerar que as 
principais técnicas de coleta de dados a serem utilizadas serão as seguintes: análise de docu-
mentos e entrevistas. Um dos princípios predominantes para a coleta de dados é exatamente 
pesquisar várias fontes de evidências, isto é, efetuar uma triangulação dos dados para que seja 
possível cruzar informações e, assim, detectar possíveis inconsistências e pontos de convergên-
cia da análise (MARTINS, 2008; YIN, 2005).

Os principais documentos analisados são os seguintes:

	Ceará: diretrizes para o plano de governo. Documento elaborado pela Coligação 
por um Ceará Melhor para Todos, em 2010, com o objetivo de estudar, debater, 
avaliar e propor  diretrizes e projetos relacionados a diversos temas pertinentes ao 
desenvolvimento do Estado do Ceará. 

	Manual para elaboração do Plano Plurianual 2012-2015. Documento elaborado 
pela Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará – SEPLAG em 2011, com 
o objetivo de apresentar as orientações para a elaboração do PPA 2012–2015, baseadas 
na nova estrutura adotada pelo Governo Federal. Com ele, os atores envolvidos na 
elaboração do PPA 2012-2015 encontrarão tanto as orientações e os esclarecimentos 
sobre o processo de planejamento, quanto a base conceitual para a formatação dos 
programas. Este manual foi utilizado para o treinamento das equipes de planejamento 
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setoriais, visando constituir o portfólio de programas governamentais.

	Estrutura Metodológica do PPA Estadual 2012-2015. Apresentação elaborada pela 
Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará – SEPLAG, em junho de 2011, 
a partir do manual descrito acima, com o objetivo de apresentar a metodologia do PPA 
2012-2015 e treinar as equipes de planejamento setoriais.

	Planejamento Participativo e Regionalizado: Oficinas Regionais – PPA 2012-2015. 
Documento elaborado pela Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Gestão 
(CPLOG) da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (SEPLAG), visando 
fornecer informações e diretrizes para a elaboração do PPA Participativo e  Regionalizado. 

	Plano Plurianual 2012-2015: Mensagem do Governo. Documento elaborado pelo 
Governo do Estado do Ceará em 2011, com o objetivo de apresentar à Assembléia 
Legislativa do Estado do Ceará e à população cearense as premissas, os objetivos e a 
metodologia do plano, os grandes números e a estrutura programática do PPA, assim 
como uma explicação de como o plano será gerido.

	Plano Plurianual 2012-2015: Lei Nº15.109, de 02 de janeiro de 2012. Essa é a lei que 
apresenta o PPA 2012-2015.

	Manual de revisão do Plano Plurianual 2012-2015. Documento elaborado pela 
Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará – SEPLAG em 2011, com 
o objetivo de estabelecer as bases para a revisão do PPA 2012-2015, buscando uma 
maior integração entre as categorias de planejamento utilizadas no PPA e os elementos 
contidos nas estruturas programáticas das Leis Orçamentárias Anuais. 

	Revisão do Plano Plurianual 2012-2015. Apresentação elaborada pela Secretaria do 
Planejamento e Gestão do Estado do Ceará – SEPLAG em agosto de 2012, com o objetivo 
de divulgar entre as equipes de planejamento setoriais o processo de revisão do PPA.

	Planejamento 2012 -  Monitoramento PPA/GPR (Apresentação). Apresentação 
elaborada pela Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará – SEPLAG em 
abril de 2012, com o objetivo de lançar as bases para a integração entre os instrumentos 
de planejamento do Estado e para o monitoramento do PPA e da GPR.

 
Como a pesquisa utiliza eminentemente a análise qualitativa, as entrevistas efetuadas também 
serão um fonte fundamental para a coleta de informações a partir das experiências de sujei-
tos que participaram diretamente do processo de elaboração do PPA 2012-2015 do Estado do 
Ceará. Mais especificamente, as entrevistas terão o papel de complementar ou ainda adicionar 
elementos fundamentais à pesquisa documental.

De acordo com Vergara (2009, p. 5), as entrevistas 

têm utilidade quando se busca captar o dito e o não dito, os significados, os sentimentos, 
a realidade experimentada pelo entrevistado, as reações, os gestos, o tom e o ritmo de 
voz, hesitações, assertividades, enfim, a subjetividade inerente a todo ser humano.

 
Foram realizadas ou agendadas várias entrevistas com alguns grupos de interlocutores, classi-
ficados da seguinte forma:
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	Interlocutores da SEPLAG (ISG) – Representantes da Secretaria do Planejamento e 
Gestão do Estado do Ceará (SEPLAG). No total, 7 interlocutores foram entrevistados 
(individualmente ou em grupo).

	Interlocutores das setoriais e órgãos (ISE) – Representantes das equipes de 
planejamento das demais secretarias e órgãos da administração estadual, incluindo 
a Secretaria das Cidades, a Controladoria e Ouvidoria do Estado (CGE), a Secretaria da 
Educação (SEDUC) e o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE). 
No total, 8 interlocutores foram entrevistados (individualmente ou em grupo).

	Interlocutor do Gabinete do Governador (IGG) – Representante do Gabinete do 
Governador do Estado do Ceará (GABGOV).

	Interlocutor da Assembléia Legislativa – A Assembléia Legislativa foi representada 
pelo Deputado Sérgio Aguiar, que foi o relator PPA 2008-2011 e do PPA 2012-2015.

 
A escolha dos sujeitos entrevistados foi feita com base na participação e conhecimento 
dos mesmos acerca do processo de elaboração e consolidação do PPA 2012-2015. No caso, 
todos eles apresentaram posições estratégicas no referido processo e, portanto, estavam 
amplamente qualificados para responder as questões propostas. Ademais, foi considerada 
a disponibilidade de tempo e o interesse de participação na pesquisa por parte dos entre-
vistados.

Vale ressaltar ainda que houve a tentativa de marcar outras entrevistas, inclusive com o se-
cretário adjunto da SEPLAG, mas, devido à disponibilidade de tempo dos entrevistados, não 
foi possível. 

As entrevistas foram semiabertas, havendo um roteiro previamente estabelecido, mas tam-
bém cogitando a inclusão de perguntas e esclarecimentos adicionais de forma a melhor 
captar as idéias e os sentimentos dos entrevistados e, assim, enriquecer os dados e informa-
ções obtidos.

O roteiro básico das entrevistas foi determinado no Termo de Referência (Versão de 
02/05/2012) do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e incluiu as seguintes ques-
tões:

	Quanto ao processo de elaboração do PPA:

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

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

(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)?

(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 relevan-
te)?  

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

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

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

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

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

	Quanto ao conteúdo:

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

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

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

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

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

	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 capa-
cidade de contribuir para a gestão integrada do plano?

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

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

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

(vii) qual o grau de utilização das informações geradas pelos usuários potenciais e seus impac-
tos sobre a gestão? 
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A análise dos dados e informações foi feita basicamente a partir da análise de conteúdo (BAR-
DIN, 1977; GODOY, 1995; VERGARA, 2010). Foram também considerados alguns elementos da 
análise do discurso (VERGARA, 2010).

No estudo proposto serão seguidas as três etapas referentes ao método da análise de conteú-
do conforme Bardin (1977) e Vergara (2008): [1] Pré-análise – etapa em que foram organizados 
os materiais a serem analisados e em que foram definidos os procedimentos a serem seguidos; 
[2] análise do material, com a leitura cuidadosa dos documentos e análise pormenorizada das 
entrevistas, visando a categorização e a classificação das informações; e [3] tratamento dos 
resultados – estabelecendo-se relações entre os documentos pesquisados e o que foi apresen-
tado pelos entrevistados para, a partir daí, realizar a conexão dessas idéias visando a obtenção 
de resultados.

Vale salientar, em conformidade com Vergara (2010), que para a análise dos dados e informa-
ções foi utilizada uma grade aberta, ou seja, as categorias de análise foram definidas conforme 
vão surgindo para o pesquisador, sendo essas categorias rearranjadas durante o andamento 
da pesquisa, quando necessário, para, em última instância, serem estabelecidas as categorias 
finais de análise.
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4. RESULTADOS DA 
PESQUISA: SISTEMATIZAÇÃO 

E ANÁLISE DOS DADOS

Neste capítulo são apresentados os principais resultados obtidos através da análise de docu-
mentos e das entrevistas realizadas visando compreender o processo de elaboração, o conteú-
do e os procedimentos do monitoramento do Plano Plurianual (PPA) do Estado do Ceará para 
o período de 2012-2015.

4.1 O processo de elaboração do PPA

4.1.1 Estruturação do sistema responsável pela elaboração do PPA

A elaboração do PPA 2012-2015 do Estado do Ceará ficou sob a responsabilidade da Coordena-
doria de Planejamento, Orçamento e Gestão (CPLOG) da Secretaria de Planejamento e Gestão 
(SEPLAG), com a colaboração das demais secretarias e órgãos da administração estadual.

Para tanto, foi desenvolvido um sistema online para dar suporte à SEPLAG e às demais secreta-
rias vinculadas. No caso, o sistema permitiu que a equipe encarregada da elaboração do Plano 
acompanhasse o fornecimento das informações solicitadas no manual de elaboração do PPA 
em tempo real por parte das demais secretarias e órgãos. 

Conforme ISG-3 comentou durante entrevista, o sistema desenvolvido atendeu satisfatoria-
mente às necessidades da equipe de elaboração do PPA. Em suas palavras:

É um sistema que (...) atende a todo o conteúdo que nós exigimos no manual, a parte 
de objetivos, metas, produtos, recursos financeiros... 

 
As equipes envolvidas na elaboração do Plano desenvolveram o trabalho no período de abril 
até setembro de 2011. De acordo com ISG-1, as equipes da SEPLAG e de outras secretarias 
contavam, em grande parte, com pessoas que já tinham experiência na elaboração de planos 
plurianuais. Entretanto, há que considerar que é inevitável a mudança de parte das equipes em 
decorrência do início de um novo mandato e, assim, nem sempre as pessoas contratadas têm 
a experiência ou a qualificação desejada. De todo caso, esse problema foi contornado com a 
realização de oficinas para a capacitação das equipes, mesmo para os que já tinham experiên-
cia. Primeiramente foram capacitados os gerentes da CPLOG e suas equipes e, em seguida, as 
equipes de planejamento das setoriais. Essa questão será aprofundada adiante.
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4.1.2 Elementos críticos para entender a lógica de construção do Plano

O Governo do Estado aceitou o desafio de adotar o novo modelo proposto pelo Governo Fede-
ral para a elaboração do PPA 2012-2015. Entretanto, este novo modelo foi adaptado para com-
patibilizar com a realidade do Ceará. No caso, os ajustes efetuados foram feitos para adequar o 
PPA ao que o Estado já vinha fazendo em termos de planejamento, sobretudo no que se refere 
às diretrizes e ferramentas vinculadas à Gestão por Resultados (GPR).

Portanto, conforme enfatizou ISG-1, o Estado do Ceará não segue exatamente a mesmo mode-
lo de planejamento do modelo do Governo Federal e, assim, a referência ao modelo federal é 
essencialmente metodológica (no que se refere ao Plano em si).

Entre essas adaptações é importante considerar que, segundo as diretrizes estabelecidas pelo 
Governo Federal, os programas deveriam ser “gigantescos” (nas palavras de ISG-3), envolvendo 
diversas setoriais. No caso do Ceará, o direcionamento foi feito por área. Há programas mul-
tissetoriais mas, em geral, cada secretaria/órgão ou cada área atua com seus programas. Esses 
pontos serão considerados com maior detalhe mais adiante.

Em conformidade com a SEPLAG (2011a, p. 5),

O sentido geral das mudanças é a busca pelo caráter mais estratégico do Plano, criando 
condições efetivas para a formulação, a gestão e a implementação das políticas 
públicas. Além disso, a nova estrutura sugere nova definição de espaços de atuação 
do Plano Plurianual e do Orçamento, com o fim de qualificar a comunicação com a 
sociedade.

4.1.3 Atores envolvidos e a participação da alta direção do Governo Estadual no 
processo

Em geral, as grandes decisões tomadas no Governo do Estado do Ceará surgem do Governador 
e/ou no âmbito do Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal (COGERF). A composição 
do COGERF foi inicialmente estabelecida pelo Decreto nº 27.524, de 9 de agosto de 2004. En-
tretanto, conforme o Decreto nº 30.457, de 02 de março de 2011, o referido Comitê passou 
a ser composto pelo Secretário do Planejamento e Gestão, pelo Secretário da Fazenda, pelo 
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, pelo Procurador Geral do Estado e pelo Controlador e 
Ouvidor Geral do Estado. A coordenação do Comitê fica a cargo do Secretário de Estado Chefe 
da Casa Civil.

Conforme as entrevistas revelaram, o papel do COGERF, assim como do Governador situa-se 
tanto no âmbito consultivo como deliberativo. A alta direção acompanha, supervisiona, pro-
põe ajustes ao Plano, mas não participa operacionalmente do processo de elaboração do PPA, 
dado que suas agendas não permitem. Ademais, o referido Comitê estabelece os limites dos 
gastos durante o período de vigência do Plano. Então, os diversos secretários (e por conseguin-
te os gestores dos órgãos da administração estadual) tomam conhecimento desses limites e 
submetem suas propostas de programas e projetos. É importante salientar que os secretários 
membros do COGERF podem questionar se alguma proposta feita atenderá ou não às necessi-
dades do Estado, contribuindo para o alcance dos resultados desejados. 

O cerne da questão é que os membros do COGERF, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo 
Governador e as metas de governo, estabeleceram as prioridades na alocação dos recursos a 
partir das propostas feitas por cada secretaria. De fato, foi bastante enfatizado durante as en-
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trevistas que as secretarias tiveram um papel essencial, gozando de certa autonomia na propo-
sição de como os recursos seriam utilizados, ou seja, implicitamente sugeriu-se a existência de 
um processo participativo (e não imposto pela alta direção do Governo) de tomada de decisão, 
muito embora a priorização final dessas propostas estivesse a cargo do referido Comitê.

Nesse contexto, a SEPLAG tinha o papel fundamental de coordenar as atividades e consolidar 
as diversas propostas das secretarias, compatibilizando-as com as diretrizes do governo. De 
acordo com ISG-4: 

É porque a proposta é feita por cada secretaria e, assim, a SEPLAG, ela só consolida 
as propostas que cada secretaria elabora. Então, dentro de cada secretaria, assim, 
não existe uma metodologia única. Cada secretaria vê a melhor forma de se reunir, 
de estabelecer as diretrizes e as prioridades, claro, em harmonia com as diretrizes do 
Governo. 

 
Esta questão foi, de maneira geral, confirmada pelos representantes das secretarias e órgãos 
que foram entrevistados. Com a mudança da metodologia, as secretarias foram levadas a re-
estruturar os seus programas e formular iniciativas, contando com a assessoria de técnicos da 
SEPLAG, mas agindo de forma razoavelmente autônoma.    

Outra atribuição fundamental da SEPLAG no processo de elaboração do PPA foi a de compa-
tibilizar as informações providas pelas secretarias nos diversos instrumentos de planejamento 
existentes, notadamente no orçamento e no WebMapp, que é a versão na web do sistema que 
viabiliza o controle financeiro das ações governamentais, o MAPP Gestão (cujo detalhamento 
é apresentado no Anexo 1).

 4.1.4 Participação da sociedade civil e da iniciativa privada

A metodologia do PPA é eminentemente participativa e regionalizada. Conforme resume a SE-
PLAG (2011a, p. 7),

O novo Plano Plurianual 2012-2015 (...) estabelece suas bases a partir da participação 
social e das potencialidades regionais. Esse é o diferencial: dialogar com a sociedade, 
partindo de suas realidades regionais, construir juntos os rumos e o futuro das regiões, 
num debate caloroso de idéias, opiniões e consensos. 

SEPLAG (2011c, p. 7), complementa:

Inserir a dimensão participativa e regional no planejamento público significa eleger o 
território como plataforma de integração de políticas públicas, desde sua formulação, 
a partir das necessidades identificadas pelos cidadãos, até a validação dos impactos 
dessas ações. Para o quadriênio 2012-2015 o Governo Estadual pretende abrir caminho 
para inclusão de Compromissos Regionais, como um mecanismo de construção da 
intersetorialidade e do compartilhamento das responsabilidades entre os diversos 
atores sociais.

 
De acordo com (SEPLAG, 2011c, p. 7), certas etapas foram contempladas no contexto do PPA 
Participativo e Regionalizado, quais sejam: 

	Processo preliminar de concepção/elaboração técnica dos Compromissos Regionais a 
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ser realizada pela SEPLAG fundamentada nas análises dos indicadores e propostas de 
oficinas regionais, bem como encaminhamento às setoriais envolvidas para análise e 
definição de ações para as quais cada secretaria poderá contribuir com o compromisso;

	Construção da Intersetorialidade através da elaboração da Matriz Intersetorial dos 
Compromissos Regionais e de Indicadores, da definição dos parceiros e pactuação em 
nivel estadual e municipal;

	Reunião com os Conselhos de Gestão de Políticas Públicas em nível Estadual; 

	Acompanhamento da tramitação do projeto de lei do PPA junto à Assembléia Legislativa; 

	 Realização do V Fórum Estadual de Planejamento Participativo com entrega do Caderno 
do PPA  2012-2015 (novembro); e

	Monitoramento e Avaliação do PPA Participativo e Regionalizado.

 
Sinteticamente:

Figura 1. Proposta do PPA Participativo e Regionalizado.

Fonte: SEPLAG (2011c, p. 7).

Em seguida, faz-se uma discussão mais detalhada acerca do processo de gestão participativa e 
regionalizada do PPA 2012-2015.

No caso, esse processo teve como primeira etapa a realização de oficinas regionais objetivando 
a priorização das ações e indicações de temas estratégicos para a construção de “Compromis-
sos Regionais” que visem o desenvolvimento de cada região (SEPLAG, 2011c).

No caso, foram realizadas, ao longo dos meses de junho e julho de 2011, 17 oficinas (sob a 
coordenação conjunta da Vice-Governadoria2 e da Secretaria de Planejamento e Gestão – SE-
PLAG) nas macrorregiões do Estado (ver Anexo 2) e foram convocados os diversos setores da 

2   Conforme ISG-5, a Vice-Governadoria possui a figura dos articuladores regionais, que são pessoas da própria região que 
conhecem as várias instâncias da sociedade, como ONGs, associações etc., o que facilitou o processo de convocação dos 
representantes da sociedade civil para as oficinas.
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sociedade3 (cidadãos e representantes das administrações municipais, de ONGs, dos sindicatos, 
de entidades de classe, da iniciativa privada, dos fóruns de políticas públicas etc.) para darem 
sugestões, estabelecerem suas demandas e fazerem reivindicações como será melhor detalha-
do adiante. No total, 4680 pessoas participaram dessas oficinas, conforme indica o Quadro 01, 
abaixo. 

 Quadro 01. Participantes das Oficinas do PPA Participativo, segundo as  
Macrorregiões e Sedes das Oficinas – Jun./Jul. 2011.

Fonte: SEPLAG.

Conforme SEPLAG (2011a) e as entrevistas realizadas (com ISG-5, ISG-6 e ISG-7), o trabalho das 
oficinas propiciou aos participantes a oportunidade de indicar propostas de ações/iniciativas 
voltadas às necessidades de sua região para compor a programação de cada área temática do 
PPA. Referida indicação de propostas foi subsidiada pelas discussões e análise da realidade dos 
territórios à luz dos indicadores regionais e por demandas organizadas (propostas de ações) 
consolidadas em trabalhos participativos , como: 

	“Diretrizes para o Plano de Governo – DPG”: documento elaborado por grupos de 
trabalho que apoiaram a recondução do atual governo, formados por volta de dez mil 
pessoas pertencentes às diversas regiões do Estado do Ceará, que compartilharam 
ideias, experiências e expectativas com vistas a traçar o caminho de um “Ceará melhor 
para todos”;

3   De maneira geral, de acordo com ISG-5, ISG-6 e ISG-7, todos os segmentos que atuam em cada região foram convocados 
para as oficinas.



29

 ESTADO DO CEARÁ

	“Carta dos Municípios Cearenses”:  documento resultante da “I Marcha Municipalista 
do Ceará – Debatendo os Desafios da Gestão Pública Inovadora”, com origem em 10 
encontros regionais promovidos pela Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado 
do Ceará – APRECE, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas 
Empresas – SEBRAE;

	“Plano Territorial de Desenvolvimento Rural e Sustentável – PTDRS”: constituído de 
forma regionalizada e participativa, sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento 
Agrário – SDA – objetiva a gestão social e sustentável dos diversos territórios estaduais;

	“Relatório do IV Fórum Estadual do PPA Participativo e Regionalizado/2010”: 
resultado de uma parceria firmada entre a Vice-Governadoria e a SEPLAG, o IV Fórum 
Estadual do PPA Participativo e Regionalizado foi realizado em novembro de 2010 e 
significou a culminância do processo desenvolvido nos quatro anos da gestão por meio 
do fortalecimento do controle social e da transparência na gestão pública.

 
De acordo com ISG-5, durante as oficinas foi disponibilizado aos participantes um material com 
as propostas que eles deveriam analisar. Essas propostas já haviam sido consolidadas nos tra-
balhos participativos listados acima. No caso, havia a opinião que não valia a pena recomeçar 
o processo de participação da sociedade, uma vez que já haviam sido feitas anteriormente 
iniciativas que contemplavam a participação da sociedade civil no processo de elaboração do 
PPA 2012-2015.

De acordo com as propostas existentes, os participantes foram divididos em oito grupos de 
trabalho por tema (saúde, educação, infraestrutura etc.), nos quais as pessoas se inscreviam de 
acordo com seus interesses ou afinidades. Cada grupo contava com um moderador (um técni-
co da SEPLAG). Fazia-se, então, um exercício de priorização em que os participantes escolhiam 
as dez propostas mais importantes.

Portanto, em conformidade com ISG-5 e ISG-6, duas novidades importantes do PPA 2012-2015 
foram esse exercício de priorização, em que cada participante escolhia as dez principais pro-
postas que depois eram consolidadas pelo grupo, e a definição dos chamados “compromis-
sos regionais”, que consistiam em problemas ou vocações da região que o Governo do Estado 
deveria dar uma atenção especial e que exigiam a união de toda a sociedade. Havia uma dis-
cussão entre os participantes e cada grupo definia o seu compromisso, que era levado para 
a plenária e votado por todos. Os compromissos regionais ficaram, então, documentados e, 
posteriormente, foram incorporados ao PPA (ver o Anexo 34).

Outro aspecto muito importante nas oficinas foi a participação dos técnicos das setoriais, que 
estavam lá para dirimir dúvidas dos participantes, indicando que intervenções eram, de fato, 
da alçada do Governo do Estado e o que já vinha sendo feito, pois, muitas vezes eles tinham 
mais conhecimento acerca das intervenções realizadas e sobre os processos, licitações etc. que 
estavam sendo conduzidos. Portanto, eles forneciam uma orientação importante para as dis-
cussões dos grupos, balizando as propostas.

Segundo os entrevistados (ISG-5, ISG-6 e ISG-7), esse tipo de interação permitia uma maior 
integração entre as ações das setoriais e uma maior intersetorialidade e complementaridade 

4    É importante considerar, de acordo com o Anexo 3 e conforme foi mencionado por ISG-5 em entrevista,  que o tema 
segurança pública e o combate às drogas foi especialmente enfatizado pelos grupos.
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das ações, pois, os participantes podiam trocar idéias e informações visando aumentar a efeti-
vidade das propostas.

De posse das propostas que foram priorizadas nas oficinas, a SEPLAG fez a sua divulgação para 
as setoriais que, na medida do possível, depois de uma análise técnica e financeira, tentaram 
incorporar essas propostas nos seus programas que fizeram parte do PPA 2012-2015.

Conforme ISG-1, todo o trabalho de obter as demandas da sociedade é feito na perspectiva de 
que o Governo tem grandes resultados a atingir. Então, quando é identificada uma demanda, 
ela dificilmente não se adéqua a uma diretriz que está em um plano maior. Muitas demandas 
são pertinentes com as grandes diretrizes de governo e outras adéquam-se melhor ao planeja-
mento das secretarias.

Há que se considerar, também, que muitas solicitações feitas ao Governo já estavam sendo 
atendidas ou em planejamento. De acordo com ISG-5, a maioria do que foi proposto já era 
conhecido. Com as oficinas do PPA, a ênfase foi dada na priorização e não necessariamente em 
descobrir novas demandas, até mesmo porque os problemas do Estado existem há muito tem-
po e são bem conhecidos. Um fator positivo era que as pessoas que participavam das oficinas 
tinham amplo conhecimento e vivência em suas áreas, o que proporcionava discussões mais 
direcionadas.

Desta forma, nem tudo que foi aprovado nas oficinas foi incorporado ao PPA, pois, nem sempre 
as setoriais têm os recursos ou a capacidade de efetuar. No próprio sistema PPA, há um marca-
dor que mostra se uma demanda foi fruto do processo participativo ou não.

Durante a entrevista com ISG-5, ISG-6 e ISG-7, indagou-se acerca da participação do COGERF e 
do Governador neste processo. Segundo ISG-5, as setoriais tiveram autonomia para incorporar 
as propostas decorrentes da participação da sociedade em suas partes do PPA. Mas, obviamen-
te, seguindo padrão de tomada de decisão no Estado, os secretários tiveram que negociar com 
o Governador e com o COGERF quais propostas deveriam ser priorizadas e, de fato, implemen-
tadas.

É também importante considerar, de acordo com SEPLAG (2011a), que 

A metodologia adotada nas oficinas possibilitou também um momento para superar 
a visão setorial, dando lugar a uma reflexão mais ampla sobre a dimensão do regional, 
da intersetorialidade e do compartilhamento das responsabilidades entre os diversos 
agentes sociais no enfrentamento às desigualdades regionais ainda existentes, com a 
priorização de “Temas Estratégicos”.

 
Na percepção de ISG-6, os participantes das oficinas, devido à dinâmica efetuada e às discus-
sões realizadas, ampliaram a sua visão em relação à região a qual fazem parte, não focando 
apenas nas necessidades específicas de seus próprios municípios, apesar de disputas históricas 
entre eles.

Conforme já havia sido ressaltado em entrevista anterior por ISG-1, o PPA Participativo também 
tem uma dimensão de educação regional, e não apenas local, na medida em que as demandas 
devem ser feitas considerando as regiões do Estado e não apenas os municípios.

Além das referidas oficinas, conforme enfatizou ISG-6, em novembro de 2011 ocorreu o V Fó-
rum Estadual de Planejamento Participativo e Regionalizado, em que cada macrorregião ti-
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nha os seus representantes, para uma nova rodada de discussão e consolidação das propostas 
oriundas das oficinas regionais. A participação no referido fórum pode ser sintetizada pelos 
quadros 02 e 03, abaixo.

Quadro 02. Participantes do V Fórum do PPA participativo e Regionalizado,  
segundo as macrorregiões – Nov. / 2011

Fonte: SEPLAG.

Quadro 03. Municípios que participaram no V Fórum do PPA participativo e  
Regionalizado, segundo as macrorregiões – Nov. / 2011

Fonte: SEPLAG.

Então, os entrevistados foram questionados se a sociedade, no âmbito de sua participação do 
processo de elaboração do PPA, foi capaz de influenciar ou não, de forma considerável, na alo-
cação dos recursos, ou se estes recursos em sua maioria já estariam comprometidos como, por 
exemplo, com o custeio.

A este respeito, ISG-3 e ISG-4, por exemplo, argumentaram que o custeio acaba contemplando 
uma boa parte dos recursos, mas que se buscou contemplar ao máximo as diferentes deman-
das da sociedade, tanto que muitas delas já fazem parte dos planos e programas. Na verdade, 
não há um percentual pré-estabelecido dos recursos que limite a participação da sociedade. As 
demandas são analisadas e o Governo decide se podem ou não ser atendidas e, de fato, algu-
mas delas já estão sendo contempladas nos programas estaduais.
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Por outro lado, conforme ISG-5, o volume de recursos dedicados às propostas feitas pela socie-
dade civil  foi elevado, como pode ser visto no sistema do PPA. Mas, segundo ela, isto depende 
também de qual secretaria está sendo considerada. No caso, a Secretaria de Saúde (SESA) e a 
Secretaria de Educação (SEDUC) já têm uma grande tradição de efetuar as suas atividades de 
planejamento de forma participativa e, em geral, seus programas lidam com uma grande quan-
tidade de recursos. Já outras secretarias são mais técnicas ou mais fechadas, o que dificulta a 
inclusão desse tipo de proposta.

Finalmente, na perspectiva de captar as percepções dos representantes da sociedade civil no 
que se refere à sua participação no processo de elaboração do PPA 2012-2015, foi proposto 
um questionário que foi disponibilizado a participantes do V Fórum Estadual do Planejamento 
Participativo e Regionalizado.

O questionário aplicado (ver Anexo 4) foi disponibilizado on line no sítio SurveyMonkey. Foram 
enviados e-mails de convocação à participação (ver Anexos 5 e 6) na pesquisa conforme lista 
de participantes do V Fórum disponibilizada por técnicos da SEPLAG (as entidades envolvidas 
nesta lista, detalhadas por macro-região e município, estão detalhadas no Anexo 7).

As perguntas contidas no referido questionário foram elaboradas com base em considerações 
feitas por interlocutores da SEPLAG durante entrevista e, também, a partir das percepções dos 
pesquisadores encarregados do presente estudo. A análise das respostas dos questionários foi 
feita basicamente através da análise das frequências das respostas apresentadas.

No que se refere ao resultado desta pesquisa, primeiramente deve-se observar o baixo per-
centual de respostas, uma vez que apenas 8 indivíduos, dentre os 88 endereços eletrônicos 
disponibilizados5, efetivamente responderam ao questionário (apesar das duas mensagens de 
convocação). Mesmo com a baixa participação (em torno de 10% do total) os resultados da 
pesquisa foram sintetizados (ver Anexo 6) e serão discutidos em seguida.

Primeiramente, no que se refere à caracterização dos respondentes, 2 (25%) eram represen-
tantes de entidades governamentais e os outros 6 (75,0%) representavam organizações não-
-governamentais / religiosas. Em termos das macrorregiões representadas, 2 (25,0%) eram do 
Sertão Central, 1 (12,5%) de Baturité, 4 (50,0%) do Litoral Leste / Jaguaribe e 1 (12,5%) do Cariri 
/ Centro Sul. Não houve respondentes das outras 4 macrorregiões consideradas. Finalmente, 
metade dos respondentes já havia participado anteriormente da elaboração do PPA como re-
presentantes da sociedade civil, enquanto que os demais participaram pela primeira vez.

Quanto às assertivas para as quais os respondentes deveriam indicar algum grau de concor-
dância ou discordância de acordo com uma escala de Likert de 5 pontos (em que 1 representa 
total discordância e 5 representa total discordância), todas elas praticamente apresentaram 
100% de concordância (parcial ou total).

Mais especificamente, 2 (25,0%) concordaram parcialmente e 6 (75,0%) concordaram totalmen-
te que a iniciativa do Governo do Estado no sentido de incluir a sociedade no debate acerca 
dos temas e iniciativas contempladas no PPA 2012-2015 foi muito importante.

Já no que se refere à percepção dos respondentes quanto ao interesse do Governo do Estado 
em aproximar a gestão estadual da sociedade civil, 5 (62,5%) concordaram parcialmente e 3 
(37,5%) concordaram totalmente que, durante a oficina, esse interesse ficou evidente.

5 Vale salientar que pelo menos 10 mensagens retornaram, provavelmente porque os endereços 
eletrônicos disponibilizados estavam incorretos.
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Houve um elevado grau de concordância quanto à ênfase que a equipe organizadora deu à im-
portância da participação da sociedade civil nas oficinas do PPA Participativo e Regionalizado, 
uma vez que 3 (37,5%) concordaram parcialmente e 5 (62,5%) concordaram totalmente com a 
assertiva.

Os respondentes, também, concordaram, em sua maioria, que o alcance e os limites da parti-
cipação da sociedade civil foram claramente estabelecidos pela equipe organizadora das ofici-
nas do PPA Participativo e Regionalizado. Apenas um respondente mostrou-se indiferente, ao 
passo que 5 (62,5%) concordaram parcialmente e 2 (25,0%) concordaram totalmente. Talvez 
esse seja um critério que merece certa atenção da equipe encarregada pelas oficinas no senti-
do de oferecer um maior detalhamento sobre até que ponto a participação da sociedade civil 
pode, efetivamente, impactar nos direcionamentos tomados no âmbito da elaboração do PPA.

Apesar disto, houve um elevado grau de concordância acerca da clareza e transparência do 
processo de participação, já que 3 (37,5%) concordaram parcialmente e 5 (62,5%) concordaram 
totalmente com a assertiva a esse respeito. 

Ao final da oficina, os respondentes consideram que sua atuação foi relevante para o processo 
de elaboração do PPA 2012-2015, pois, 2 (25,0%) concordaram parcialmente e 6 (75,0%) con-
cordaram totalmente com a assertiva relativa a esta questão. 

Entretanto, mesmo tendo considerado sua atuação relevante, os respondentes demonstraram 
menor grau de concordância quando questionados se suas propostas (ou de suas entidades) 
foram satisfatoriamente contempladas no PPA 2012-2015, uma vez que 6 (75,0%) concordaram 
parcialmente e 2 (25,0%) concordaram totalmente com a assertiva.

Uma questão interessante, diz respeito à visão dos participantes acerca dos problemas da ma-
crorregião. Esse foi um ponto levantado por ISG-6 durante entrevista, no qual esse interlocutor 
colocou que, de acordo com sua percepção, durante as oficinas do PPA participativo e regiona-
lizado, inicialmente os participantes focavam nos problemas de seus municípios ou localida-
des, mas que no final das oficinas eles percebiam melhor as necessidades da macrorregião a 
qual fazem parte. Os respondentes da pesquisa mostraram um elevado grau de concordância 
de que essa visão foi ampliada com o processo regionalizado e participativo de elaboração do 
PPA 2012-2015, já que 3 (37,5%) concordaram parcialmente e 5 (62,5%) concordaram total-
mente com a assertiva.

Finalmente, no que se refere acerca dos meios a serem disponibilizados pelo Governo do Es-
tado para que eles e suas entidades acompanhem como as propostas estão sendo implemen-
tadas e que resultados estão sendo alcançados, os respondentes mostraram-se razoavelmen-
te confiantes, pois, 4 (50,0%) concordaram parcialmente e 4 (50,0%) concordaram totalmente 
com a assertiva referente a essa questão.

Portanto, a julgar apenas pela opinião dos respondentes da pesquisa, é possível concluir (mas 
não necessariamente generalizar essa conclusão) que o processo de participação do PPA 2012-
2015 do Ceará cumpriu satisfatoriamente seus propósitos e foi bem aceito pelos representan-
tes da sociedade civil.

4.1.5 Participação de consultoria externa na elaboração

Não houve a contratação de uma consultoria externa para a elaboração do Plano. Representan-
tes da SEPLAG foram a Brasília em várias oportunidades (ou entraram em contato via telefone 
ou e-mail) para conhecer a nova metodologia que o Governo Federal vinha desenvolvendo 
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para a elaboração do PPA. Houve também uma palestra em Fortaleza em que a nova metodo-
logia do Governo Federal foi apresentada à equipe da Secretaria. Com base nos conhecimentos 
e informações adquiridos nessas interações foi, então, possível iniciar o processo de adaptação 
da referida metodologia à realidade de planejamento do Estado.

Uma questão importante, ressaltada por ISG-3 durante entrevista, foi que na medida em que 
dúvidas vinham surgindo ao longo do processo de adaptação e implementação da nova me-
todologia de elaboração do PPA pelo Estado, contatos foram feitos com os representantes do 
Governo Federal na tentativa de elucidar as questões em aberto mas, em algumas casos, eles 
não foram capazes de prover uma resposta adequada para os problemas. Segundo ela, talvez 
pelo fato da metodologia do Governo Federal ser nova, os técnicos responsáveis não estavam 
totalmente prontos para lidar com situações inusitadas. Somente com a execução é que seria 
possível ter subsídios para se avaliar se um rumo de ação tomado foi adequado ou não. 

4.1.6 Relação do PPA com o planejamento de longo prazo

A equipe da CPLOG fez um esforço para compatibilizar ao máximo as iniciativas propostas pe-
las secretarias no PPA com as diretrizes estabelecidas no Plano de Governo para o segundo 
mandato do Governador Cid Gomes e, também, em instrumentos de planejamento como o 
WebMapp (ou simplesmente Mapp).

No caso, o Plano de Governo foi elaborado com base no documento “Ceará: diretrizes para o 
Plano de Governo”, elaborado pela Coligação por um Ceará Melhor para Todos, em 2010. Du-
rante dois meses, cerca de dez mil pessoas, em todas as regiões do Estado, constituíram grupos 
de trabalho, com o intuito de validar os acertos obtidos no primeiro mandato do Governador 
Cid Gomes, e ajudar a identificar as lacunas e as necessidades de correção e aperfeiçoamento 
das políticas públicas em execução.

Ademais, estruturam-se as diretrizes para o Plano de Governo em eixos. E, com base nesses três 
eixos, agruparam-se os grandes resultados de governo que, por sua vez, balizam os resultados 
que devem ser perseguidos pelas setoriais. Mais especificamente, conforme explicitou ISG-1,

O Governo do Estado, ele se orienta por uma lógica de primeiro estabelecer os 
resultados de governo para os quatro anos, que acaba coincidindo com os quatro anos 
do PPA, exceto o último ano. A gente trabalha com resultados de governo, resultados 
setoriais e indicadores, tanto de governo como setoriais. Então, a lógica do Plano, ela 
parte desta premissa de que existe uma estrutura estratégica que o plano tem que 
obedecer.

 
É, portanto, a partir dessas linhas estratégicas que são feitos o desdobramento do Plano em 
programas temáticos, objetivos e iniciativas, como será melhor detalhado adiante.

Vale salientar ainda que, além do Plano de Governo, o Governo do Estado do Ceará não conta 
com um sistema de planejamento de longo prazo. Contudo, há instrumentos de planejamento 
de médio prazo que podem contribuir para o alcance de resultados e impactos consideráveis 
no futuro. O PPA é, sem dúvida, um desses instrumentos e, com a mudança de metodologia, 
espera-se torná-lo um instrumento mais efetivo. Dentre os outros instrumentos, destacam-se o 
sistema de acompanhamento da Gestão por Resultados, que faz o acompanhamento de uma 
série de indicadores e inclui a formulação de matrizes que procuram direcionar as secretarias 
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para o alcance de resultados de curto, médio e longo prazos. Finalmente, deve-se levar em 
consideração o sistema de acompanhamento das metas propostas quando da realização da 
operação SWAp com o Banco Mundial, no qual o Estado se comprometeu a melhorar uma série 
de indicadores de saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura etc.  

4.1.7 Natureza da relação com a Assembléia Legislativa

A participação da Assembléia Legislativa no processo de elaboração do PPA 2012-2105 não 
foi determinante, conforme a percepção de ISG-1. A Assembleia tem a prerrogativa de propor 
emendas ao PPA mas, isso não foi feito nesta edição do Plano6, de forma similar ao que aconte-
ceu no caso do PPA Federal, conforme comentou ISG-1.  

Entretanto, quando foi questionado ao Deputado Sergio Aguiar, que foi o relator do PPA 2012-
2015 e do PPA 2008-2011, ele observou que os deputados cearenses preferiam participar das 
discussões nas oficinas regionais promovidas pela Secretaria do Planejamento e Gestão. Essa 
forma de atuação, ainda segundo o Deputado Sergio Aguiar, deve-se ao fato dos deputados 
desejarem ouvir as demandas das regiões que buscam representar e, a partir daí, proporem 
iniciativas no PPA. Assim, o entendimento de que houve baixa participação do Poder Legisla-
tivo é, em parte, falsa, dado que os deputados, de uma forma geral, preferiram participar das 
oficinas regionais, ou seja, antes do Projeto de Lei ser enviado à Assembleia.

Outra percepção dos interlocutores entrevistados na SEPLAG, é que a participação da Assem-
bleia Legislativa é mais preponderante na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), confor-
me os entrevistados enfatizaram. É basicamente aí que as emendas são apresentadas. A liga-
ção básica entre as emendas que os deputados propõem no orçamento com o PPA se dá em 
decorrência de que suas propostas devem ser incorporadas e articuladas com as iniciativas 
constantes no Plano. ISG-4 explica:

Tem que ter esta articulação porque, assim, cada ação orçamentária, ela tem que 
estar ligada a uma iniciativa. A iniciativa está no PPA. Então, à medida que eles forem 
criando, eles têm que estar atentos a isso, pra ver se as propostas, as emendas que eles 
querem fazer no orçamento têm um vínculo com aquilo que está no PPA.

 
É interessante observar, como ressaltou o Deputado Sergio Aguiar, que o Projeto de Lei do PPA 
2012-2015 tramitou em paralelo com o Projeto da Lei Orçamentária de 2012. Assim, os depu-
tados estariam mais interessados em propor emendas no Projeto de Lei Orçamentária, dado 
que o Orçamento anual resulta em ações concretas que são mais facilmente percebidas pela 
população.

É importante mencionar que no PPA não estão presentes as ações, mas apenas as iniciativas, 
como ficará mais claro na discussão sobre o conteúdo do Plano. As ações são definidas quan-
do da elaboração do orçamento e é aí que os deputados contribuem diretamente ao propor 
ações. Cada iniciativa pode abranger diversas ações. Mais uma vez, enfatizou-se que cada ação 
deve estar vinculada a uma iniciativa do PPA. Ademais, os recursos disponíveis para cada inicia-
tiva já estão previstos no Plano, muito embora existam iniciativas não-valoradas que implicam 
basicamente em um esforço de gestão. 

6 I SG-3 indicou que anteriormente havia um esforço amplo de discussão com a sociedade por parte Assembléia para que 
emendas fossem propostas.
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Um último ponto a ser destacado da participação da Assembléia foi a promoção de cinco en-
contros macrorregionais, tendo sido discutidos nesses encontros tanto os Projetos de Lei do 
PPA 2012-2015 e da Lei Orçamentária de 2012. 

Por fim deve-se destacar que o Deputado Sergio Aguiar considerou que não houve, por parte 
dos deputados, dificuldades no entendimento da metodologia de elaboração do PPA 2012-
2015, sendo isso decorrência da atuação da Assessoria Técnica da Assembleia que buscava elu-
cidar as dúvidas que surgissem entre os parlamentares.

4.1.8 Ciclo de gestão e revisão do PPA

A revisão do PPA está prevista na Lei nº 15.109, de 02 de janeiro de 2012, que indica que, se 
houver a necessidade, o Plano deverá ser revisado depois de dois anos. ISG-1, por exemplo, 
considera que esta Lei é bem mais branda e flexível em relação às anteriores.

Ademais, conforme indicou ISG-3,

A própria Lei do PPA ela já prevê a revisão, certo. Aí, pronto, já fica assegurado que a 
revisão, dentro da necessidade... eu acho que esta última ela dizia assim, se houvesse a 
necessidade seria revisado (...). Pra ser revisado mesmo, parece que é de dois em dois 
anos (...), conforme a Lei, mas se houvesse a necessidade seria revisado e nós sentimos 
a necessidade por causa disto, porque não estava havendo a vinculação da meta com 
a iniciativa. Estava uma coisa muito solta.

 
É importante salientar que a Lei do PPA 2012-2015 – Lei 15.109 de 02 de janeiro de 2012, tam-
bém prevê a alteração dos programas para o quadriênio e estabelece que a Secretaria do Plane-
jamento e Gestão (SEPLAG) ficará encarregada de coordenar os processos de revisão do Plano 
no que se refere à definição de prazos, de diretrizes e de orientações técnicas junto às setoriais 
de governo. Adicionalmente, a SEPLAG pode encaminhar solicitações de  alterações, como in-
clusão ou exclusão de programas e/ou de seus objetivos, para aprovação  junto à Assembléia 
Legislativa, assim como a divulgação dessas informações para a  sociedade (SEPLAG, 2012a).

Na verdade, o PPA 2012-2015 já passou por um processo de revisão no final de 2012, pois, veri-
ficou-se que ajustes eram necessários, conforme será melhor discutido na seção 4.3.

4.2 O conteúdo do PPA

Nesta seção são apresentados os principais elementos que balizaram a formulação do conteú-
do do Plano Plurianual (PPA) do Estado do Ceará para o período de 2012-2015, incluindo-se um 
maior detalhamento sobre a nova metodologia incorporada na elaboração do Plano vis-à-vis a 
metodologia utilizada no Plano do período de 2008-2011.

4.2.1 Conceitos e princípios gerais que estruturam e informam a concepção do Plano

De acordo com o Governo do Estado do Ceará (2011a) e a SEPLAG (2011a, p. 9), o Plano Pluria-
nual 2012-2015 foi elaborado considerando as seguintes premissas:

	Gestão Orientada para Resultados – pautada no compromisso de governo de evidenciar 
resultados efetivos para a população que melhorem a condição de vida de todos 
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os cearenses e alavanquem o desenvolvimento sustentável do Estado. Trata-se de 
executar políticas e programas, privilegiando o foco em resultados, em detrimento da 
óptica centrada exclusivamente no gasto, priorizando ações e contemplando o senso 
distributivo na alocação dos recursos públicos.

	Ampliação da Participação social como importante instrumento de interação do Estado 
com o cidadão, com vistas à efetividade das políticas públicas.

	Incorporação da dimensão territorial na orientação da alocação dos investimentos, 
objetivando o equilíbrio territorial, superando os desafios e potencializando 
oportunidades regionais.

	Foco na execução das políticas públicas, reforçando a necessidade de realizar as 
Iniciativas definidas no Plano.

	Estabelecimento de parcerias com o Governo Federal e os municípios, a iniciativa 
privada e a Sociedade civil, visando à união de esforços para o alcance de objetivos 
comuns.

	Foco na efetividade – entendida como desempenho quanto à transformação de 
uma realidade, que aponta mudanças socioeconômicas, ambientais ou institucionais 
necessárias e que deverão se efetivar pela execução das políticas públicas.

	Foco na eficácia – relacionada com a dimensão tática do Plano, entendida como a 
incorporação de novos valores às políticas públicas e a entrega de bens e serviços ao 
público adequado, no tempo e no lugar apropriados.

	Aperfeiçoamento das diretrizes para uma alocação orçamentária mais eficiente na 
priorização dos investimentos.

	Excelência  da  Gestão  de  Governo,  visando  a  garantir  a  entrega  de  bens  e  serviços  
de qualidade à população.

	Baseando-se nessas premissas e também vislumbrando os principais problemas 
enfrentados pelo Estado, os objetivos principais do Plano Plurianual 2012-2015 foram, 
de acordo com o Governo do Estado do Ceará (2011a) e a SEPLAG (2011a, p. 10), os 
seguintes: 

	Melhorar o desempenho gerencial da administração pública, tendo como elemento 
básico a gestão por resultados. 

	Organizar em programas todas as propostas do Governo que resultem em bens ou 
serviços para atendimento das demandas da sociedade. 

	Dar maior transparência à aplicação dos recursos públicos e aos resultados obtidos.

	Explicitar a distribuição regional das metas e gastos do Governo.

	Assegurar que os programas estejam alinhados com a orientação estratégica do 
Governo e compatíveis com a previsão de disponibilidade de recursos.

	Permitir, por meio dos orçamentos, a alocação de recursos compatível com os objetivos 
e iniciativas estabelecidas no Plano e com o desempenho obtido na execução dos 
programas.

	Estimular as parcerias para diversificar as fontes e alavancar os recursos necessários aos 
programas,  com vistas a ampliar seus resultados.
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3.2.2 Prioridades definidas no Plano e a sistemática decisória de priorização

De acordo com as entrevistas efetuadas e com o Governo do Estado do Ceará (2011a), as prio-
ridades são definidas no plano com base em:

	Diretrizes gerais de governo;

	Eixos de Governo;

	Resultados e indicadores estratégicos de governo; e

	Compromissos regionais.

 
De acordo com ISG-1, o PPA 2012-2015 captou e incorporou a discussão existente para a ela-
boração do Plano de Governo e, também, o que aconteceu depois que o Governador assumiu 
o seu novo mandato. 

As Diretrizes para o Plano de Governo foram estruturadas em três eixos:

	 Sociedade Justa e Solidária;

	 Economia Para Uma Vida Melhor;

	 Governo Participativo, Ético e Competente.

Balizando-se principalmente no princípio da gestão voltada para resultados (GPR), o Plano in-
corporou todos os resultados setoriais que as secretarias e órgãos vinculados à administração 
estadual tinham.

O modelo básico de gestão por resultados que o Estado do Ceará vem adotando desde aproxi-
madamente meados da década passada pode ser ilustrado com o auxílio da Figura 2: 

Figura 2. O Modelo de GPR do Ceará. 
Fonte: Adaptado de Holanda et al. (2006, p. 68).

 
Em conformidade com Holanda et al. (2006, p. 68), “a GPR funciona como um grande guar-
da-chuva que abriga, organiza e dá consistência às diversas ações e programas do governo. 
Procurou-se com ele fazer uma conexão do Plano de Governo a de se chegar até ao Plano 
Operativo”. 
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Mais especificamente, com base no Plano de Governo e em discussões com as várias instâncias 
do Governo e da sociedade, são definidos os grandes resultados estratégicos de governo, que 
se constituem em compromissos que o Governo assume com a população e pelos quais será 
cobrado e responsabilizado. Esses resultados, por sua vez, servem de base para que as secreta-
rias e órgãos definam como irão contribuir para o alcance dos resultados de governo. Eles defi-
nem, portanto, os chamados resultados estratégicos setoriais. Assim como os resultados estra-
tégicos de governo, os resultados setoriais também são monitorados e avaliados com base na 
definição de indicadores. Em seguida, os programas prioritários de cada secretária (ou órgão) 
são desenhados, definindo-se também os projetos e ações setoriais mais relevantes. Na etapa 
final, os projetos e ações são submetidos à SEPLAG e são incorporados ao orçamento. Por sua 
vez, a execução dos programas como também do orçamento são acompanhados, monitorados 
e avaliados sistematicamente, visando corrigir erros e desvios que possam vir a surgir durante 
o andamento do processo (HOLANDA et al. 2006, p. 68).

Com base neste modelo, as secretarias constroem as chamadas “Matrizes de GPR”, que são as 
suas matrizes de resultados estratégicos. A figura 3 apresenta um exemplo.

Figura 3. Matriz de Resultados Estratégicos da Secretaria de Educação Básica (SEDUC)7.

Fonte: Adaptado de Holanda et al. (2006, p. 66).

7   Esta matriz foi inserida para efeito de ilustração, constituindo-se apenas em um exemplo de como a matriz se estrutura. É 
importante salientar que modelo vem sofrendo ajustes ao longo do tempo.
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Conforme foi indicado acima, as informações contidas nas matrizes de resultados estratégicos 
das setoriais, agrupadas de acordo com os eixos citados, e o acompanhamento que vem sendo 
feito ao longo dos últimos anos permitiram que as prioridades fossem eleitas no âmbito do PPA 
2012-2015.  

ISG-4, por exemplo, argumentou que a periódica análise de indicadores (no âmbito da GPR) 
também direcionou a definição de iniciativas e ações. No caso, a avaliação do desempenho do 
Governo e de suas secretarias a partir de indicadores sinalizou as prioridades.

Ademais, conforme esclareceu ISG-3, o processo de priorização do Plano busca a continuidade 
das políticas que já vinham sendo implementadas. Mais especificamente, foi feito um esforço 
para harmonizar o que está contido no MAPP com o PPA para assegurar a continuidade dos 
projetos.

4.2.3 Categorias analíticas utilizadas no Plano e a transversalidade

Conforme ISG-1, o PPA 2008-2011 foi elaborado com base no binômio programa-ação. O pro-
grama tinha um único objetivo que normalmente era finalístico8, voltado para resultados, bus-
cando a mudança de uma situação, de um problema ou de demanda que se queria potencia-
lizar.

Naquela versão do PPA, o programa era o elemento central da integração entre planejamento, 
orçamento e gestão (SEPLAG, 2007). Como explicou ISG-2, no modelo anterior, para cada pro-
grama era definido um objetivo principal, metas a atingir e indicadores para mensurar o alcan-
ce das metas. A partir daí, eram definidas ações e atividades que convergiam para o objetivo 
proposto. Portanto, os projetos e atividades eram organizadas em função do objetivo que se 
desejava atingir.

Um exemplo de programa com a estrutura proposta pelo PPA 2008-2011 é apresentado a se-
guir. Como é possível perceber, o programa “Prevenção e Controle do Câncer e Assistência On-
cológica” foi proposto em decorrência de um problema específico (a mortalidade por câncer, 
cujas causas devem ser indicadas) para o qual deseja-se dar uma solução para beneficiar uma 
população-alvo pré-definida. A partir daí, o objetivo é determinado e ações são delineadas 
para que ele seja alcançado.

8   Os programas também podiam ser desenhados para dar apoio às políticas públicas e áreas especiais, i.e., para ofertar bens 
ou serviços ao próprio Estado (planejamento, coordenação, avaliação e ações tipicamente administrativas) (SEPLAG, 2007, p. 
14).
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Figura 4. Um exemplo de Programa do PPA 2008-2011 – “Prevenção e Controle do Câncer e Assistência 
Oncológica” 
Fonte: SEPLAG (2007, p. 16).

O problema era que essa estrutura não fornecia um caráter estratégico ao Plano, isto é, limitava 
a influência do PPA no alcance do potencial das políticas públicas e na geração de resultados 
de longo prazo9. Conforme explicou ISG-2:

Tanto o PPA quanto o orçamento, a LOA, elas mantinham essa mesma estrutura, tanto 
que existia uma coisa que dizia: o PPA é só um “orçamentão” (...), um grande orçamento. 
É um orçamento de quatro anos. Aí ele tenha muito esse caráter quantitativo (...) e o 
foco não eram resultados (...).

 
Então, com a proposta da nova metodologia do PPA do Governo Federal, surgiu a oportunida-
de do Estado do Ceará implementar uma nova metodologia. Conforme ISG-1, foi feito um estu-
do para analisar como seria o ajuste no PPA no Estado. No final, optou-se de fato pela mudança, 
mas adaptando a metodologia à realidade de planejamento do Estado.

Com base no Governo do Estado do Ceará (2011a, p. 25), a nova estrutura do Plano Plurianual 
procurou comunicar à sociedade os principais objetivos de governo e suas respectivas metas 
e, também, indicar os meios para a implementação das políticas públicas. Desta forma, o Plano 
se estruturou com base nas seguintes dimensões: 

	Dimensão Estratégica. Fornece as orientações estratégicas de Governo, correspondendo 
ao conjunto dos (i) Eixos de Governo e suas diretrizes, (ii) áreas temáticas, (iii) os cenários 
econômico e fiscal que prospectam a execução dos recursos do PPA, (iv) os resultados 
e indicadores estratégicos de governo e setoriais, (v) e os compromissos regionais 
colhidos e validados quando da realização do processo participativo nas regiões. 

	Dimensão Tática. Busca o alcance dos resultados definidos na dimensão estratégica a 

9   Este item será aprofundado na seção 4.3.
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partir dos programas e de suas iniciativas, considerando as variáveis inerentes à política 
pública tratada. Vincula os programas para consecução dos objetivos assumidos por 
meio das iniciativas expressas no Plano.

	Dimensão Operacional. É contemplada no Orçamento, por meio dos projetos, atividades 
e operações especiais. Como busca a otimização na aplicação dos recursos disponíveis e 
a qualidade dos produtos entregues, então, está mais relacionada com o desempenho 
da ação governamental no nível da eficiência.

 
A figura 5 sintetiza as dimensões do plano e seus principais componentes. 

Figura 5. Dimensões do PPA 2012-2015.

Fonte: Governo do Estado do Ceará (2011a, p. 26).

De acordo com ISG-3 e ISG-4, com a nova metodologia, houve uma mudança estrutural nos 
programas, que passaram a ser mais abrangentes. Um programa hoje pode ter vários objetivos. 
Para cada objetivo são definidas iniciativas. São as iniciativas que permitem que os objetivos 
sejam realizados. As metas permitem verificar se o objetivo foi alcançado realmente.

Conforme ISG-2, com a mudança de metodologia, os programas passaram a ser temáticos. Nes-
te contexto, os projetos e atividades não são mais organizados pelo objetivo, mas sim pelo 
tema, ou seja, há programas em que, para atingir os seus múltiplos objetivos, a secretaria tem 
que atuar em várias áreas. Ele forneceu um exemplo interessante a esse respeito: o da Secreta-
ria do Turismo, que tinha vários programas com objetivos específicos. Sob a nova metodologia, 
existe apenas um programa. Assim, em sua visão, um programa se configuraria como um gran-
de “guarda-chuva” de iniciativas.

ISG-1 destacou que na nova metodologia não é possível dizer que uma meta seria um objetivo 
quantificado. Um objetivo não teria uma orientação finalística, mas sim um fundo instrumental, 
i.e., ele declara o que se vai fazer e a partir daí decorrem as iniciativas.

ISG-2 considera que as iniciativas servem para determinar os rumos que vão ser tomados. Elas 
seriam projetos que ainda não foram detalhados; seriam vontades de se fazer alguma coisa. 
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Com esse novo conceito, o Plano não precisa ser muito detalhado, determinando todos os pro-
dutos que devem ser efetuados. As iniciativas determinariam os rumos que devem ser tomados 
e passam a ser o somatório de projetos e ações.

Ademais, ISG-2 alertou que são as iniciativas que fazem a ligação com o orçamento (LOA), atra-
vés de suas ações e despesas. Então, como se pensou em fazer essa ligação? É exatamente a 
iniciativa que faz a ligação com a execução orçamentária. Uma ação orçamentária deve se ligar 
necessariamente a uma iniciativa e uma iniciativa pode ter várias ações ligadas a ela. 

Nesse contexto, é muito importante considerar alguns problemas e desafios que surgiram em 
virtude da introdução da nova metodologia do PPA. 

Primeiramente, na visão de ISG-1, as categorias analíticas do Plano, que foram adaptadas da 
metodologia do Governo Federal, são declarações ou intenções e, às vezes, elas se cruzam. No 
início, foi difícil para a equipe de coordenação apreender essas questões e lidar com as dificul-
dades, principalmente porque eles deveriam passar a nova metodologia para as equipes de 
planejamento das setoriais com bastante segurança.

Conforme foi esclarecido anteriormente, houve o envolvimento direto das diversas secretarias 
e órgãos da administração estadual no processo de elaboração do PPA. Mas, para tanto, fez-se 
necessária à promoção de encontros para que as suas equipes de planejamento conhecessem 
a nova metodologia.

Os representantes dessas secretarias e órgãos que foram consultados no âmbito desta pesqui-
sa, foram praticamente unânimes em afirmar que inicialmente foi difícil para eles absorver os 
novos conceitos, especialmente para aqueles que tinham menos experiência no processo de 
elaboração do PPA. Equipes com mais experiência e que tinham já um conhecimento prévio 
da metodologia do PPA da União tiveram mais facilidade em absorver os conceitos, como foi o 
caso dos representantes da Secretaria de Educação, que é uma secretaria com grande tradição 
em termos de atividades de planejamento no Estado do Ceará.

Os representantes consultados, em geral, consideraram que as oficinas promovidas pela SE-
PLAG tiveram um aspecto técnico muito forte e, assim, surgiram dúvidas na hora de efetuar as 
atividades de elaboração do Plano. Os representantes da CGE, por exemplo, mencionaram que 
houve pouca discussão com base em exemplos práticos o que, segundo eles, teria facilitado o 
processo de absorção da nova metodologia caso tivessem ocorrido.

Outra questão surgiu no que se refere à inclusão apenas das equipes de planejamento nas 
oficinas. Isso fez com que os representantes tivessem que agir como multiplicadores da nova 
metodologia nas suas secretarias e órgãos durante a discussão acerca dos programas e inicia-
tivas com as demais equipes que teriam envolvimento com a elaboração do PPA. Esta foi mais 
uma dificuldade que esses representantes enfrentaram.

Apesar disso, a equipe da SEPLAG mostrou-se bastante disponível para esclarecer, dentro do 
possível, as dúvidas que vieram a surgir durante o processo de elaboração do Plano. Isso muitas 
vezes levou a um grande número de reuniões para que os ajustes necessários fossem efetua-
dos. No final do processo, os representantes, de maneira geral, consideraram que a metodolo-
gia ficou bem entendida, embora muitas dúvidas referentes especialmente ao monitoramento 
do PPA ainda permaneceram. Os representantes mostraram-se razoavelmente confiantes de 
que a SEPLAG oportunamente comunicaria os avanços obtidos e as correções de rumo neces-
sárias, como foi o caso da revisão do PPA no final de 2012. 
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 Em segundo lugar, ISG-2 apontou que o fato dos programas terem múltiplos objetivos veio 
a quebrar a lógica previamente existente, o que causou apreensão à equipe encarregada. Se-
gundo ele, era relativamente fácil organizar os elementos do Plano seguindo a lógica anterior. 
A nova metodologia quebrou essa lógica e trouxe novos desafios. Por exemplo, operações de 
crédito que antes tinham objetivos bem definidos, agora foram quebradas em várias partes. E, 
isso tem repercussão sobre o monitoramento, como será explicado mais adiante.

ISG-2 também considerou que, com a mudança, todos os programas existentes foram extintos 
e outros programas foram criados. Para ele, os programas normalmente têm uma certa conti-
nuidade. Então, com a mudança, tem sido feito um grande esforço para fazer ligações necessá-
rias e manter as séries históricas.

Este ponto foi particularmente complicado para as secretarias e órgãos. Eles foram levados a 
repensar os seus programas, reduzindo os seus números ou readequando os seus objetivos 
e metas, para fazer a adequação à nova metodologia. Isto, em muitos casos, deu um grande 
trabalho para as equipes de planejamento das secretarias que, mais uma vez, contaram com o 
apoio dos técnicos da SEPLAG e, também, dos representantes de suas Assessorias de Desenvol-
vimento Institucional.

Finalmente, ISG-2 atentou ainda para o fato que as iniciativas declaram as entregas do Plano, 
do governo para a sociedade ou, em outras palavras, elas definiriam os produtos, que consta-
vam da metodologia anterior, mas que não existem mais (pelo menos com este nome). Segun-
do ele, isso causou um problema, pois, no MAPP, que é uma ferramental gerencial fundamental, 
utiliza-se esse conceito e deve ser feito um esforço também para compatibilizar o PPA com o 
MAPP. Ademais, os produtos não fazem parte do orçamento (houve uma tentativa sem êxito 
de incluí-los).

Esse é um ponto que até hoje causa bastante dificuldade aos representantes das secretarias 
e órgãos, haja vista que os Estado dispõe de vários sistemas de planejamento que, muitas ve-
zes, não se comunicam adequadamente, dificultando bastante suas atividades e o processo 
de obtenção de verbas para tocar os seus projetos e ações. A compatibilização (e talvez a uni-
ficação) dos sistemas foi mencionado como um ponto fundamental para se poder aumentar a 
efetividade na execução e no monitoramento dos programas incluídos no PPA, e também de 
dinamizar o trabalho das secretarias.

Nesse ponto da análise, seria também de extrema importância buscar entender qual seria a 
principal vantagem da adoção da nova metodologia, apesar de quaisquer eventuais proble-
mas que vieram a surgir. No caso, ISG-2 (e, também, ISG-1) considerou que a principal vanta-
gem decorrente desta mudança seria a maior flexibilidade do Plano, de forma a potencializar 
de forma mais intensa o alcance de resultados a médio e longo prazos.

De acordo com a metodologia anterior, no momento da elaboração do PPA, os gestores envol-
vidos já teriam que determinar os produtos e ações que deveriam ser efetuados nos próximos 
quatro anos e, assim, comprometiam-se com a sua realização, perdendo flexibilidade. Por outro 
lado, conforme enfatizou ISG-2, com a nova metodologia e o conceito de iniciativa, os produ-
tos e ações não precisariam ser definidos a priori, podendo ser ajustados ano a ano quando for 
proposta a LOA. Isso permitiria que os gestores avaliassem as condições existentes a cada ano 
para definir ações que seriam mais factíveis e adequadas à realidade do momento.

Em outras palavras, de acordo com a metodologia anterior, o planejamento seria feito buscan-
do antecipar as ações que deveriam ser realizadas em um horizonte de quatro anos descon-
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siderando o caráter dinâmico do processo de execução do Plano, i.e., não levando totalmente 
em consideração que é muito difícil prever como estará a situação no futuro e se será de fato 
factível implementar as ações previstas caso as condições mudem significativamente. Já com 
a nova metodologia, a definição de metas e iniciativas daria um direcionamento das políticas 
públicas, mas não pré-determinaria as intervenções, que poderiam ser ajustadas e adaptadas 
às condições existentes.   

Outra questão muito importante refere-se à transversalidade, que sempre foi um ponto de in-
terrogação para ISG-1. No caso, durante a participação em oficinas sobre a metodologia do PPA 
Federal, considerou-se que um programa seria um indicativo de política e não existiria mais 
para atacar um problema ou potencializar uma demanda. Já no Ceará, os programas passaram 
a representar grandes eixos de política. Mas, ISG-1 observou que todos os exemplos dados pelo 
Governo Federal em seu manual não eram transversais. Ademais, devido a questões de hierar-
quia e da estrutura existente seria muito difícil compartilhar dentro de um programa o poder, 
pois, cada gestor teria poder apenas sobre sua área. 

ISG-1 explica: “na hora que você coloca lá um objetivo que outro vai gerenciar, você acaba ou 
não se responsabilizando ou se incomodando porque o outro está gerenciando. Então, é muito 
complicado”.

De acordo com o manual, somente os programas do Ministério da Integração pareciam ter um 
elevado grau de transversalidade. Como indicou ISG-1, “se havia uma proposta de transversali-
dade, eu acho que tinha que ter trazido um modelo de programa transversal”.

Contudo, no Ceará, houve avanços em relação a essa questão, com a introdução dos programas 
multissetoriais, em que o Gabinete do Governador (GABGOV) é o gestor. Essas são as políticas 
transversais como, por exemplo, no que se refere a: jovens, mulheres, igualdade étnica e racial, 
combate às drogas, idosos e pessoas com deficiência, e direitos humanos, totalizando sete pro-
gramas. Os executores são as diversas secretarias envolvidas com a questão. ISG-1 analisa:

Mas é uma transversalidade meio que... (...) cada um fazendo o seu pedaço. E aí o que 
se espera (o Gabinete do Governador acho que tem essa expectativa) é coordenar 
essa política (...), porque o GABGOV inclusive ele foi reformulado nas suas funções, de 
órgão de apoio de gestão para ser órgão executor também. (...) A orientação da política 
deverá vir do Gabinete do Governador. Eu ainda não sei se eles estão conseguindo 
fazer isso até mesmo porque também estão se estruturando. 

 
Portanto, com base nesta fala, apesar do esforço que vem sendo efetuado até o momento, 
transparece que ainda, mesmo no caso dos programas multisetoriais, falta uma maior integra-
ção entre as ações das secretarias, ou seja, elas deveriam agir de forma mais sistêmica, e não 
apenas agrupando ações, para aumentar a chance de realização dos objetivos propostos pelos 
programas.

Essa visão foi compartilhada, também, por ISG-3 e ISG-4, ao afirmarem que não se vê ainda a 
complementaridade e uma maior integração entre todos os programas e iniciativas do Plano, 
inclusive no caso dos programas multissetoriais (que potencialmente são mais transversais). 

Visando aprofundar essa discussão, foi efetuada uma entrevista com uma interlocutora do GA-
BGOV (indicada por IGG).

Primeiramente, IGG esclareceu que o Gabinete do Governador não é exatamente um órgão de 
execução, mas sim um órgão de assessoria ao Governador. 
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No que se refere aos programas multissetoriais, devido à sua importância, o Governador deci-
diu trazer as políticas mencionadas acima para o Gabinete, que foi reestruturado para coorde-
ná-las, definindo unidades organizacionais (chamadas de coordenadorias especiais) que pu-
dessem se articular com as setoriais, com outros órgãos e com a sociedade civil nos municípios 
do Estado. A Assessoria de Desenvolvimento Institucional (ADINS) do GABGOV dá suporte às 
coordenadorias.

Vale considerar que os coordenadores também têm o trabalho de coordenação, articulação, 
sensibilização das prefeituras no sentido de direcionar esforços para essas políticas, criação e o 
fortalecimento de conselhos municipais ligados a essas políticas.

Cada coordenadoria tem autonomia para se articular e acompanhar o trabalho das secretarias 
que, de fato, executam as ações relacionadas as políticas multissetoriais. De acordo com IGG, 
as inovações e modelos propostos pelas coordenadorias, quando bem sucedidos, viram refe-
rência para as demais, o que vem a facilitar e conferir uma maior uniformidade aos trabalhos 
desempenhados.

Ademais, as coordenadorias também realizaram uma série de convênios com o Governo Fede-
ral para promover avanços nessas políticas. 

Na verdade, conforme IGG, o primeiro programa multissetorial, que era direcionado à capaci-
tação dos jovens (das zonas urbanas e rurais), foi criado no governo Lúcio Alcântara, anterior 
ao do Governador Cid Gomes (que se encontra no seu segundo mandato). Esse programa fi-
cou inicialmente a cargo da antiga Secretaria da Juventude. Ademais, a política que trata das 
pessoas idosas e com deficiência foi implantada desde o primeiro mandato do Governador Cid 
Gomes e, inicialmente, foi implementada pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social 
(STDS).

Esses programas eventualmente foram transferidos para o Gabinete do Governador. Vale sa-
lientar que eles envolvem diversas secretarias e cada uma delas tem suas próprias políticas. 
Coube, então, ao GABGOV o papel de articular e coordenar as diversas ações dessas secretarias. 
Mais especificamente, as políticas indicadas anteriormente foram colocadas sob a coordena-
ção do GABGOV para que o Governador pudesse dar mais apoio10 a elas, visando aumentar a 
sua efetividade. Se as secretarias agissem de forma isolada, então, seria mais difícil alcançar os 
resultados desejados, salientou IGG.

O importante, conforme indicou IGG, foi que essa nova forma de lidar com os programas mul-
tissetoriais, i.e., sob a coordenação do GABGOV, mostrou-se eficiente e estimulou a ampliação 
do número de programas dessa natureza no Estado.

Nesse sentido, a metodologia de identificação de secretarias que já desempenhavam ações 
referentes às políticas especificadas anteriormente consistiu na análise dos programas do PPA 
2008-2011. Assim, em termos do PPA 2012-2015, houve várias reuniões em que as secretarias 
e órgãos envolvidos com as políticas foram chamados ao Gabinete onde foi explicado que em 
decorrência de uma definição feita pelo governador, os programas multissetoriais seriam coor-
denados pelo GABGOV e cada secretaria deveria determinar como poderia contribuir para os 
programas aos quais participam. Os coordenadores precisavam entender o que já vinha sendo 
feito em termos dessas políticas e o PPA era o instrumento de planejamento que poderia auxi-

10   Por exemplo, visando reforçar a política existente, neste ano, o Governador criou uma assessoria especial sobre 
drogas, que tem o mesmo status de uma secretaria de governo.
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liar os coordenadores no seu trabalho, de articulação, e no acompanhamento da execução e da 
implementação da política, enfatizou IGG.

No final do processo de elaboração, cada política multissetorial teve um programa no PPA, com 
objetivos e metas que podem ser visualizados por cada secretaria envolvida e, também, pelos 
coordenadores das políticas. 

Com a nova metodologia do PPA 2012-2015, houve uma série de mudanças. Mais especifica-
mente, os programas do PPA, que eram muitos, foram enxugados, conforme orientação dada 
pela SEPLAG. No caso, o número de programas foi reduzido para o mínimo possível de forma 
a retratar da melhor maneira as políticas e prioridades de cada secretaria ou órgão. Mas, como 
consequência desta mudança, surgiram alguns problemas para as políticas multissetoriais, 
como apontou IGG.

No caso, as secretarias e órgãos ao redefinirem os seus programas queriam manter uma série 
de ações que já vinham desempenhando, mas elas tiveram que migrar para os programas mul-
tissetoriais, o que só foi possível graças à articulação feita pelas coordenadorias, como consi-
derou IGG.

Nesse contexto, como as ações vinculadas a um programa são das secretarias, então, como evi-
tar a duplicação das ações? ISG-1 informou que, no caso dos programas multisetoriais, quando 
as secretarias determinam suas ações no âmbito desses programas, essas ações automatica-
mente devem ser retiradas dos outros programas que a secretaria é gestora e executora.

ISG-1 argumentou ainda a esse respeito que, em uma estrutura hierárquica, as iniciativas de 
uma secretaria podem ser pensadas sem levar em consideração o que as demais estão fazendo 
ou propondo. Existem casos em que programas diferentes podem gerar produtos semelhantes 
(como a construção de adutoras, por exemplo). Mas, é possível cogitar que no âmbito de um 
determinado programa seja necessária a realização de alguma ação específica que seria a priori 
responsabilidade de outra secretaria, mas que é realizada talvez para agilizar a execução do 
programa. Portanto, isso não seria necessariamente uma duplicação de ações, segundo ISG-
1, mas sim uma complementaridade momentânea de ações. A duplicidade se configuraria se 
duas secretarias sistematicamente realizassem as mesmas ações e propusessem as mesmas 
iniciativas.

Segundo IGG, o PPA facilitou a visualização das ações e como consequência não houve duplica-
ção de ações no âmbito dos programas multissetoriais, exatamente porque foram feitas várias 
reuniões nas quais cada secretaria envolvida apresentava as suas ações relativas a cada política. 
Ademais, foi feito um planejamento estratégico no GABGOV que, na sua primeira etapa, contou 
com a presença de diversos grupos de interesse da sociedade e das prefeituras, onde eles indi-
caram as suas expectativas relacionadas a essas políticas. Ademais, foi feita uma matriz SWOT 
de cada política. A partir daí foram determinadas as estratégias do Gabinete.

Entretanto, as dificuldades existem. O trabalho de articulação e de coordenação, por exemplo, 
não é simples e exige muito esforço. O quadro de pessoal das coordenadorias é muito pequeno 
(4 a 5 pessoas), e as pessoas envolvidas têm que lidar com vários projetos e convênios simulta-
neamente. Os desafios são muitos mas, conforme indicou IGG, o PPA foi um instrumento que 
realmente ajudou neste processo. 

Há também um trabalho no sentido de interiorizar as políticas multissetoriais. Entretanto, com 
a mudança de vários prefeitos nas últimas eleições, houve a necessidade de sensibilizá-los a 
respeito dessas políticas, o que já havia sido feito anteriormente.
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Mas, de acordo com IGG, a maior dificuldade é realmente a falta de recursos. Embora tenha sido 
feito todo um planejamento a respeito dessas políticas no PPA, tem que se garantir que as ini-
ciativas sejam incluídas no orçamento e que ele seja de fato executado. Mesmo tendo os recur-
sos garantidos, como no caso dos convênios com o Governo Federal, deve-se submeter ao CO-
GERF para deliberação e aprovação do limite da contrapartida do Estado para poder executar.   

As demandas, de fato, são grandes. Com a mudança dos programas multissetoriais para o GA-
BGOV, algumas secretarias estão com dificuldades de liberar os MAPPs de ações que já vinham 
sendo efetuadas. Mas, o PPA como instrumento de planejamento, para uma melhor articulação 
e para a definição do que deve ser feito, IGG considera que, sem dúvida, o seu efeito foi positivo, 
mas que tem que ser aperfeiçoado.

Fica relativamente claro, portanto, a diferença de percepção entre os interlocutores da SEPLAG 
que trataram sobre esse tema e a interlocutora do Gabinete do Governador. Enquanto os pri-
meiros demonstram uma maior desconfiança acerca da suposta maior transversalidade e inter-
setorialidade geradas pelos programas multissetoriais, IGG parece ter uma visão mais positiva e 
menos crítica acerca dos problemas e dos resultados que os programas vêm obtendo. 

Há que se considerar que esse é na verdade um processo, e o PPA 2012-2015 foi o primeiro que 
contemplou uma visão mais ampliada dos programas multissetoriais. Com esses programas, 
IGG concordou que, apesar de quaisquer dificuldades, uma semente foi plantada no sentido de 
se obter uma maior transversalidade das políticas e uma maior cooperação entre as secretarias 
e órgãos estaduais.

4.2.4 Eixos que estruturam o documento e articulação com os macro-objetivos do 
Plano

Segundo ISG-1, os eixos que estruturam o documento são exatamente os três eixos mencio-
nados anteriormente (Sociedade Justa e Solidária; Economia Para Uma Vida Melhor; Governo 
Participativo, Ético e Competente). Eles se articulam porque as políticas nascem dos eixos. A 
partir dos eixos são determinados os resultados de governo e indicadores, em seguida há os 
resultados setoriais e seus indicadores.

ISG-1 considerou ainda que atualmente há no PPA as áreas temáticas (que anteriormente eram 
chamadas de áreas de atuação), que são as grandes áreas que estão subordinadas aos eixos e 
que agregam os resultados setoriais. Portanto, os eixos se constituem no maior nível de agre-
gação nas escalas hierárquicas de planejamento.

Ademais, ISG-3 e ISG-4 comentaram que a relação dos eixos com os macro-objetivos do Plano 
se dá a partir das matrizes de GPR.

É, também, importante salientar que da mesma forma que as matrizes de GPR orientaram a de-
finição dos resultados estratégicos de governo e dos resultados estratégicos setoriais quando 
da elaboração do PPA 2012-2015, o contrário também ocorreu, uma vez que as matrizes estra-
tégicas setoriais estão sendo reformuladas: para cada resultado setorial seus indicadores esta-
rão vinculados aos programas, metas, iniciativas, produtos e metas de produtos, o que pode 
permitir as atividades de monitoramento. Exemplos das novas matrizes podem ser encontra-
dos nos seguintes links: 

[1] http://www.seplag.ce.gov.br/images/stories/gpr-2012/SEDUC-_proposta_Matriz_2012.xls

[2] http://www.seplag.ce.gov.br/images/stories/gpr-2012/SRH-_proposta_Matriz_2012.xls
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4.2.5 Atributos das políticas públicas contemplados no plano

De acordo com ISG-1, os programas têm como atributos os objetivos, as metas e as iniciativas. 
Já as iniciativas tem hoje como atributos os produtos e as metas têm como atributos a regio-
nalização.

De forma a ilustrar como os atributos contemplados no plano se interligam, apresenta-se na 
figura 6, a estrutura do PPA 2012-2015.

Figura 6. Estrutura do PPA 2012-2015.

Fonte: SEPLAG (2011b, p. 4).

Considerando esta estrutura, dentre as principais adaptações que o Governo do Estado (atra-
vés da SEPLAG) fez em relação ao novo modelo do PPA Federal, segundo SEPLAG (2011b, p. 5-6) 
podem ser citadas as seguintes:

	Retirou a categoria “caracterização” relativa ao objetivo do programa.

	Denominou o “Programa Temático” de “Programa Temático Setorial”, por estar ligado 
aos eixos da política do setor.

	Deu um tratamento diferenciado à categoria “Área Temática”, vinculando-a à 
contextualização do tema e aos resultados indicadores setoriais.

	Tratou a meta como atributo do “Programa Temático Setorial” e não do “Objetivo”.

	Desconsiderou a categoria “Valor de Referência para Individualização de Projetos como 
Iniciativas”.
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	Fez as devidas adaptações ao conceito de “objetivo”, “meta”, “iniciativa”.

	Introduziu a categoria do “Órgão Executor”.

	Desconsiderou o tratamento “qualitativo” da meta, dado pelo Governo Federal.

	Deu tratamento diferenciado aos programas de “Gestão, Manutenção e Serviços ao 
Estado”.

	Introduziu mudanças nos programas de Operações de Crédito.

	Preservou alguns programas multisetoriais existentes.

 
No que se refere especificamente à questão da regionalização, ISG-3 e ISG-4 informam que o 
Estado tem 8 macrorregiões. Então, quando uma meta é definida e cadastrada por uma secre-
taria, então, essa meta deve ser regionalizada. Entretanto, cada setorial tem autonomia para 
definir a sua programação, muito embora seja necessária a aprovação final do Governador e do 
COGERF. Ademais, há casos de regionalizações diferentes (e.g., saúde e educação) que também 
devem ser consideradas. 

4.3 O sistema de monitoramento do PPA

O sistema de monitoramento do PPA 2012-2015 ainda se encontra em elaboração. Entretanto, 
será feita uma tentativa de responder às perguntas delineadas de acordo com as informações 
disponíveis até o momento.

4.3.1 Estruturação do sistema de monitoramento e sua localização institucional

Conforme foi explicado anteriormente, o Governo do Estado do Ceará optou pela implementa-
ção de uma nova metodologia para o PPA 2012-2015.  

De acordo com esta nova metodologia, como já foi comentado antes, a estrutura dos progra-
mas foi modificada, de tal forma que eles se tornaram mais abrangentes, com múltiplos objeti-
vos, que se desdobram em iniciativas, que se constituem no menor nível de desagregação do 
Plano, conforme indicou ISG-2.

No caso, de acordo com ISG-2, a partir das iniciativas é que seriam feitas as ligações com o or-
çamento (LOA), uma vez que uma ação orçamentária deve estar ligada a uma iniciativa e uma 
iniciativa pode ter várias ações ligadas a ela. 

Vale relembrar que o propósito dessa mudança foi tentar conferir um caráter mais estratégico 
ao plano, permitindo uma maior flexibilização na sua execução orçamentária e, assim, aumen-
tando o potencial de se obter resultados concretos. 

Mas, um problema fundamental é que o orçamento continua considerando o binômio pro-
grama-ação. E, este é um grande desafio, pois, passam a existir categorias diferentes entre 
orçamento e o PPA (o mesmo problema acontece com a União), conforme enfatizaram ISG-1 
e ISG-2. Assim, a maior dificuldade de monitorar e avaliar o Plano é justamente compatibilizar 
essas diferentes categorias, que estão em patamares diferentes. A figura a seguir resume o 
problema:
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Figura 7. Desafios da Integração.

Fonte: SEPLAG (2012d, p. 9).

É importante salientar que o monitoramento e a avaliação do PPA 2012-2015, já está previsto 
conforme a Lei nº 15.109 de 02/01/2012 (DOE 17/01/2012). De acordo com a SEPLAG (2012d, 
p. 6-7),

Art.11. O Plano Plurianual será acompanhado e monitorado sistematicamente 
para averiguação do cumprimento dos objetivos, metas e iniciativas dos principais 
programas temáticos setoriais de governo.
1º Caberá à Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, como 
Coordenadora do Planejamento Estadual, definir os prazos, as diretrizes e as 
orientações técnicas para o monitoramento dos programas especificados no caput 
junto aos setoriais de Governo. 
 2º O monitoramento do Plano pela sociedade será realizado anualmente em eventos 
promovidos pelo Poder Executivo, com a participação das representações das 
macrorregiões de planejamento. 
Art.12. O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa, até 30 junho de 2014 e 
30 de junho de 2016, relatório de avaliação do Plano Plurianual, respectivamente dos 
biênios 2012-2013 e 2014-2015.
Parágrafo único. O Relatório de Avaliação de que trata o caput consistirá: 
I - de avaliação do desempenho das áreas temáticas correspondentes às áreas 
finalísticas de governo, tendo como base resultados e indicadores setoriais; 
 II - de avaliação do comportamento e evolução das variáveis macroeconômicas que 
fundamentaram a elaboração do Plano;  
III - da avaliação dos Principais Programas Temáticos setoriais, considerando o 
cumprimento das metas e iniciativas que contribuíram para o alcance dos objetivos e 
dos resultados qualitativos alcançados; 
 IV - de demonstrativo da execução física e financeira acumulada até o exercício de 
envio da Avaliação do PPA, de que trata o caput deste artigo, de forma  regionalizada, 
por Eixo de Governo, Área Temática e Programas.
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Portanto, visando permitir que o PPA seja monitorado e futuramente avaliado nos moldes da 
Lei mencionada acima, fez-se necessário efetuar uma revisão no mesmo, que foi empreendida 
no final de 2012.

O objetivo geral da revisão foi exatamente viabilizar a integração dos instrumentos de  plane-
jamento: PPA e LOA, bem como permitir a integração com a programação dos MAPPs. De fato, 
conforme consta no “Manual de Revisão do Plano Plurianual 2012-2015” (SEPLAG, 2012a, p. 6),

A revisão (...) objetiva alcançar maior integração entre as categorias de planejamento 
utilizadas no Plano Plurianual 2012-2015 com os elementos contidos nas estruturas 
programáticas das Leis Orçamentárias Anuais, que sofrem alterações constantes por 
meio dos créditos adicionais, autorizados por Lei, além das emendas parlamentares 
que se agregam todos os anos ao orçamento do Estado. 

Portanto, a presente revisão tem como objetivo maior alinhar o planejamento 
plurianual com a programação exposta em outros instrumentos legais ou gerenciais 
que executam a ação de governo, como a Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Mapp.

 
De acordo com a SEPLAG (2012b) essa revisão se justifica, pois, é necessário:

	Cumprir a exigência legal para o monitoramento do Plano;

	Alinhar os principais instrumentos legais, PPA, LDO e LOA, e dos instrumentos de 
execução orçamentária e financeira do Estado;

	Adequar/aperfeiçoar a metodologia do PPA, de modo a tornar compatível o 
planejamento e a execução orçamentária e financeira do Plano;

	Viabilizar a demonstração dos resultados alcançados, por meio da Gestão por Resultados, 
com base na execução do Plano Plurianual;

	Readequar ao programado e executado na LOA por meio dos créditos adicionais e 
emendas parlamentares;

	Atender demandas oriundas dos órgãos de controle, que recomendam frequentemente 
a coerência entre o programado e executado;

	Considerar demandas oriundas dos órgãos multilaterais de fomento: BIRD, BID, BNDES; 
e

	Conferir maior transparência e coerência do Plano em sua base de financiamento que se 
concretiza por meio da LOA e do instrumento gerencial WEBMAPP; e

	Acompanhar as demandas regionais (compromissos).

	Ademais, de acordo com a SEPLAG (2012b), nas análises internas feitas pela equipe 
técnica foram detectadas várias inconsistências, sendo as mais frequentes as seguintes:

	A Iniciativas sem ligação (aparente) com as metas;

	Iniciativas sem ligações com as ações orçamentárias;

	Ligação da ação na LOA com a iniciativa do PPA, sem considerar corretamente o bloco 
de “objetivos, metas e iniciativas” (pega-se qualquer iniciativa do programa).
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	Planejamento e execução de regiões diferentes (divergentes) na LOA em relação às 
regiões planejadas do PPA.

	Excesso/Repetição de objetivos, metas, ações e iniciativas no programa.

	Execução de produtos no MAPP, divergentes dos produtos previstos na LOA.

 
Devido a essas inconsistências, a revisão dos programas foi feita nos moldes propostos pela 
SEPLAG (2012a e 2012b).

Mais especificamente, no que se refere aos Atributos da Área Temática, SEPLAG (2012a e 2012b) 
coloca que  

Os Resultados e Indicadores Setoriais, justificadamente, poderão ser modificados/
excluídos/incluídos a fim de se adequarem ao conjunto das políticas efetivadas 
pela Secretária/Órgão. A solicitação de mudança será encaminhada à SEPLAG, 
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPLOG/Equipe de Gestão por  
Resultados, para que se efetive as mudanças no Sistema SIOF/ WebMapp.

As mudanças de resultados serão objeto de Projeto Lei encaminhada à Assembléia. As 
mudanças de Indicadores serão objeto de Decreto do Poder Executivo. 

 
Já no que se refere aos atributos dos programas, conforme a SEPLAG (2012a e 2012b), são 
passíveis de mudança os objetivos, as metas, as  regiões regiões contempladas, as iniciativas, o 
órgão responsável e o valor global, da seguinte forma:.

	 A alteração, inclusão ou exclusão de objetivos do Programa requerem a elaboração e 
envio de projeto de Lei para fins de aprovação junto à Assembléia Legislativa.

	Puderam ser modificados descritores e quantitativos regionalizados, podendo haver 
exclusão, inclusão e substituição de metas.

	As regiões das metas do PPA puderam ser alteradas, incluídas ou excluídas.

	As iniciativas, mesmo com execução de ações em 2012, puderam ser modificadas pela 
simples alteração de seus descritores, excluídas, incluídas novas e substituídas.

	Uma modificação importante diz respeito aos produtos, que são bens ou serviços 
ofertados à sociedade ou ao próprio Estado. No caso, os produtos pela atual metodologia 
não são atributos do Programa, e em razão de sua importância de execução via sistema 
Webmapp, eles passaram a ser considerados atributos da iniciativa. Mesmo ligados às 
iniciativas, os produtos poderão ser originados das metas (SEPLAG, 2012a e 2012b).

	A Lei permite a alteração de órgão executor (órgão responsável) pela execução de um 
objetivo do programa por outro órgão executor, no 5º, art. 10.

	O valor global do Programa poderá ser alterado, distribuindo-se entre as iniciativas, e 
respeitando-se os limites impostos como teto, quando da elaboração do PPA 2012-2015 
e da definição dos limites da LOA para 2013.

Segundo ISG-2, essas mudanças foram essenciais para que se empreenda o processo de acom-
panhamento e monitoramento do PPA 2012-2015 tanto que, no final de 2012 foi feito um exer-
cício tentando ligar a execução orçamentária do ano com o que estava contido no PPA.

Foi um exercício trabalhoso, envolvendo informações de vários sistemas de planejamento, na 
tentativa de ligar o que estava previsto no Plano com o que realmente foi executado no or-
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çamento, pois, a nova metodologia do PPA havia fragilizado a ligação entre o planejado e o 
executado, como indicou ISG-2. 

Mas, no final, o exercício foi bem-sucedido, indicando que é possível compatibilizar as iniciati-
vas contidas no PPA 2012-2015 com as categorias contidas na LOA. Assim, com base nessa ex-
periência, a SEPLAG espera desenvolver, até o final de 2013, um sistema de acompanhamento 
e monitoramento do PPA.

Ainda em conformidade com ISG-2, a equipe da SEPLAG também planeja, em parceria com o 
IPECE, desenvolver atividades de avaliação de alguns programas contidos no PPA, buscando 
verificar se os resultados esperados estão realmente sendo alcançados.

Entretanto, mesmo com o desenvolvimento do novo sistema, ainda existirá o grande desafio 
de compatibilizar as informações existentes nos vários sistemas gerenciais e de planejamento 
do Estado. E, o sistema de monitoramento do PPA pode consistir numa primeira tentativa de 
compatibilizar esses sistemas, como enfatizou ISG-2.

Todos os interlocutores das secretarias e órgãos entrevistados foram muito claros no sentido 
do grande desafio que a SEPLAG e o Governo do Estado têm pela frente no sentido de compati-
bilizar os diferentes sistemas de sistemas existentes. Há várias categorias similares entre alguns 
sistemas e, também, muitas divergências em termos de conceitos e definições utilizados. Isso 
dificulta muito o trabalho das secretarias e órgãos e impede a comunicação entre os vários 
sistemas.

Os interlocutores da Secretarias das Cidades, por exemplo, mencionaram que o próprio nome 
da secretaria aparecia de forma diferenciada em diferentes sistemas e, às vezes, o mesmo con-
ceito tinha significados e dimensões diferentes nos diferentes sistemas.

4.3.2 Atores relevantes na sistemática de monitoramento e suas atribuições

Conforme a Lei nº 15.109 de 02/01/2012, cabe à SEPLAG coordenar e executar o processo de 
monitoramento e de avaliação do PPA 2012-2015. O setor de TI da referida Secretaria também 
terá um papel extremamente importante no que se refere ao desenvolvimento do sistema in-
formatizado que permitirá o monitoramento do Plano.

O IPECE, devido à sua experiência com a avaliação de políticas, será fundamental no processo 
de avaliação do PPA, conforme indicou ISG-2 e foi mencionado anteriormente.

Finalmente, as demais secretarias e órgãos terão o papel de auxiliar a SEPLAG fornecendo as 
informações necessárias e participando efetivamente neste processo. De fato, enquanto o sis-
tema de monitoramento não fica pronto, eles já vêm fazendo um esforço de acompanhar o que 
vem sendo feito, mesmo que tenham que fazer esse acompanhamento com planilhas eletrôni-
cas, conforme foi indicado nas entrevistas efetuadas com alguns interlocutores das secretarias 
e órgãos.

Muitos deles enfatizaram a importância das atividades de monitoramento (e de avaliação) do 
Plano para que o PPA realmente seja capaz de elevar a sua importância enquanto instrumen-
to de planejamento de médio prazo para o Governo do Estado. Os interlocutores da à Con-
troladoria e Ouvidoria do Estado (CGE), em particular, foram extremamente enfáticos neste 
sentido.
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4.3.3 Funções que orientam a concepção e o funcionamento do sistema e sua 
capacidade de contribuir para a gestão integrada do plano

ISG-2 foi bastante enfático acerca da necessidade de compatibilizar o que foi planejado, che-
gando ao nível das iniciativas, com o que de fato foi executado, incluindo as ações e os planos 
operativos. Será com base nessa ligação que poderá ser feita a conexão da execução do plano, 
com os resultados de governo que são acompanhados no âmbito da GPR. Em outras palavras, 
ao se verificar se o Plano vem sendo bem sucedido no sentido de atingir as suas metas que 
foram estabelecidas, cria-se a base para fazer a ligação com os indicadores de resultado, para 
verificar se realmente as intervenções efetuadas produziram avanços nos resultados, uma vez 
que os resultados podem ser considerados uma função das intervenções efetuadas, muito em-
bora também sejam afetados por fatores exógenos, fora de controle do Governo do Estado.

Se o sistema for bem sucedido em compatibilizar as categorias existentes no PPA e na LOA, e o 
exercício efetuado mostra que isto é possível, então, correções de rumo podem ser efetuadas 
oportunamente de forma a permitir que uma maior efetividade das ações do Governo venha 
a ser alcançada, como foi possível de concluir através das análises feitas por ISG-2 durante as 
entrevistas.

Portanto, conclui-se que o sistema que está em fase de elaboração, na percepção de ISG-2, tem 
o potencial de contribuir significativamente para a gestão integrada do plano, muito embora 
os interlocutores das secretarias e órgãos entrevistados tenham enfatizado que para que isto 
aconteça, deve-se ter uma maior integração entre os diferentes sistemas de planejamento exis-
tentes, como já foi mencionado antes.

4.3.4 Nível de desagregação das informações produzidas pelo sistema

Dado que o sistema ainda não foi desenvolvido, ainda não é possível determinar a que nível 
de desagregação as informações serão produzidas. Entretanto, de acordo com a experiência 
preliminar efetuada pela SEPLAG no final de 2012, mostrou-se que é possível compatibilizar as 
categorias existentes no PPA e na LOA, dando um idéia do nível de desagregação das informa-
ções que é possível. 

4.3.5 Diferenciação entre monitoramento de programas prioritários e os demais 
programas

Como o sistema de monitoramento ainda não existe e, consequentemente, ainda não foi im-
plantado, então, não é possível fornecer uma resposta apropriada a este respeito no presente 
momento. 

4.3.6 Ferramentas tecnológicas desenhadas e abertura do sistema à sociedade

Mais uma vez, como o sistema de monitoramento ainda não existe plenamente, essas questões 
não poderão ser respondidas atualmente.

4.3.7 Grau de utilização das informações geradas e seus impactos sobre a gestão

Essa é outra pergunta para a qual não é possível dar uma resposta apropriada até o momento. 
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5. COMENTÁRIOS FINAIS

A atividade de planejamento, no Governo do Estado do Ceará, teve início ainda na década de 
1960, quando foi lançado o primeiro plano de Governo e tinha como principal preocupação 
identificar e sanar as restrições para o desenvolvimento econômico do Estado. É interessante 
observar que essa preocupação encontra-se nos planejamentos governamentais da década de 
1970 e 1980.

Com a Constituição Federal de 1988, o planejamento plurianual passou a ser obrigatório para o 
Poder Executivo, sendo esperado que sejam estabelecidos nesse documento as diretrizes, me-
tas e objetivos da administração pública. Paralelamente a essa nova exigência constitucional, 
o Governo estadual empreendeu alguns esforços para racionalizar sua administração, sendo a 
reforma administrativa de 1987 e a implantação da Gestão por Resultados, em 2004, exemplos 
desses esforços.

Relativamente à implantação da GPR, deve-se observar que essa nova ferramenta administrati-
va influenciou a forma de se realizar o Plano Plurianual do Estado, dado que passou a explicitar, 
no PPA 2008-2011, que a administração pública cearense deveria ser orientada por resultados. 
Relativamente à elaboração do PPA 2012-2015, que foi objeto de análise dessa pesquisa, foi 
mantida a influência dessa metodologia de gestão em sua confecção.

Outra influência na elaboração do Plano Plurianual cearense foi a participação da sociedade, 
quando foram realizadas oficinas regionais com o intuito de identificar as principais demandas 
da população. Deve-se frisar que essa participação foi mais no sentido de se propor algumas 
prioridades a serem seguidas pelo Governo do que a inclusão de demandas originárias da so-
ciedade no PPA.

Quanto a metodologia de elaboração do PPA houve, no PPA 2012-2015, uma mudança sig-
nificativa, quando foi adotada a metodologia proposta pelo Governo Federal. È interessante 
observar que os técnicos responsáveis pela elaboração do Plano expressaram a expectativa de 
que essa nova metodologia representava ganhos significativos para o planejamento estadual, 
quando compara-se com a antiga metodologia de elaboração dos planos plurianuais anterio-
res.

Entretanto, apesar desse ganho, a SEPLAG ainda defronta-se com importantes desafios, como 
por exemplo, o sistema de monitoramento e a transversalidade das políticas públicas. Quanto 
ao monitoramento, foi destacado que há diversos sistema de monitoramento funcionando no 
Governo Estadual, porém, eles ainda não estão adaptados para acompanhar a execução do 
PPA 2012-2015. Nesse sentido, o sistema de monitoramento do Governo Estadual vem sendo 
montado e espera-se que, no ano de 2013, haja importantes avanços nesse quesito.

Já a transversalidade das políticas públicas buscou-se uma solução estabelecendo um órgão 
central para a coordenação delas, ficando o Gabinete do Governador encarregado dessa fun-
ção em sete áreas específicas.
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Pode-se concluir que a adoção da nova metodologia de elaboração do PPA cearense repre-
senta um importante passo para a modernização do planejamento estadual, entretanto, essas 
mudanças não se esgotam apenas na elaboração do PPA, dado que ainda existem diversos 
desafios a serem realizados, principalmente no que tange a área de monitoramento das ações 
do governo estadual durante o período de vigência do PPA 2012-2015.
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ANEXOS

ANEXO 1: MAPP Gestãos

O Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários (MAPP), atualmente chamado de MAPP Ges-
tão, foi um instrumento criado visando aumentar a eficiência dos investimentos do Governo do 
Ceará, por meio do aperfeiçoamento dos instrumentos de planejamento e gestão do custeio 
do Estado e da identificação dos impactos financeiros da expansão da rede de serviços oferta-
dos pelo Governo do Estado (SEPLAG, 2010).

Conforme indicou a SEPLAG (2012c, p. 5),

(...) diante da multiplicidade e complexidade dos novos empreendimentos estaduais 
implantados, a Secretaria do Planejamento e Gestão desenvolveu a sistemática do 
MAPP Gestão com o propósito de planejar e dimensionar os custos de manutenção 
desses  equipamentos e subsidiar o controle e a tomada  de decisão estratégica, em 
nível individual e agregado, buscando garantir padrões de funcionamento, qualidade 
e eficiência no emprego dos diversos recursos envolvidos na oferta dos serviços 
públicos.

 
Desta forma, o MAPP Gestão tem a missão de avaliar a capacidade do Governo do Estado para 
realizar novos investimentos, por meio de um sistema de informação e gestão de custos capaz 
de contribuir para a tomada de decisões e permitir a comparação entre custos de atividades ou 
de serviços similares, desenvolvidas  por  unidades organizacionais  diferentes (SEPLAG, 2012c).

A criação do MAPP Gestão refletiu inclusive as exigências normativas impostas pela legislação 
brasileira em busca da eficiência na aplicação dos recursos públicos, como pode ser exempli-
ficado no parágrafo 3º, do artigo 50, da Lei Complementar nº 101/2000, a Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF), que determina que “a Administração Pública manterá sistemas de custos que 
permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial” 
(SEPLAG, 2012c).

Com base em definição efetuada pelo Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal (CO-
GERF), a partir de 2011, todo novo Projeto MAPP de Investimento, que implique em necessida-
de de custeio após sua implantação, somente será aprovado em conjunto com o MAPP Gestão 
que especifique seus custos de operação. Ademais, a concessão dos limites financeiros para 
o custeio finalístico dos novos equipamentos ficará condicionada a aprovação do respectivo 
MAPP Gestão (SEPLAG, 2010 e 2012c).

O MAPP Gestão conta com uma estratégia de levantamento dos gastos (SEPLAG, 2010 e 2012c). 
No caso, os  gastos levantados são aqueles necessários à manutenção/operação por tipo de 
equipamento e devem ser detalhados e organizados em grupos de gasto, com seu detalha-
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mento por item de despesa:

	Despesa de Pessoal;
»    Folha de Pagamento do Estado;
»    Mão de Obra Contratada;

	Locação de mão de obra;

	Contratação de Serviços;

	Serviços públicos e de Comunicação;

	Material de consumo;

	Outras despesas.

Para todos os investimentos, as diversas secretarias e órgãos da administração estadual deve 
apresentar um conjunto de informações, quais sejam: 

	Descrição do Equipamento(s): Especificando os tipos, o funcionamento e a estrutura 
necessária, evidenciando as especificidades do investimento a ser implantado;

	Modelo de Gestão: Explicar a forma de administração que o governo irá implementar 
o equipamento e os produtos e serviços ofertados. Exemplos: Administração Direta, 
Contrato de Gestão, Consócio etc.

	Planilha de Gastos: relação dos itens de gastos e respectivos montantes;

	Plano de Financiamento: Apresentar a composição do financiamento de recursos do 
equipamento e as respectivas participações;

	Notas Explicativas: Explicação dos itens de despesa incorporados à planilha, detalhando 
(quantidade, valores, período), justificando a sua formação e a sua necessidade no 
custeio do equipamento; necessidade no custeio do equipamento;

	Cronograma de fases do equipamento: Evidenciar as fases de implementação, 
contendo datas e valores (CUSTOS) desde o seu funcionamento até a sua estabilidade 
“plena” de execução, quando houver.

	Previsão de Entrada em funcionamento: apresentar a projeção de entrada em 
funcionamento do(s) equipamento(s).

O fluxo do processo de aprovação de novos MAPPs pode ser ilustrado pela figura abaixo.

Figura A.1: Macrofluxo do MAPP Gestão

Fonte: SEPLAG (2012c, p. 14).
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ANEXO 2: Macrorregiões de Planejamento do Estado do Ceará
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ANEXO 3: Compromissos Regionais Firmados no Âmbito do PPA 
2012-2015 por Macrorregião de Planejamento

De acordo com SEPLAG (2011a), os Compromissos Regionais priorizados e definidos conforme 
eixos da política e área temática são apresentados abaixo.

Fonte: SEPLAG (2011a).
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Fonte: SEPLAG (2011a).

Já os Compromissos Regionais priorizados e definidos de acordo com as macrorregiões de pla-
nejamento são apresentados a seguir.

A3.1 Macrorregião da Região Metropolitana de Fortaleza - RMF

Fortalecimento do sistema de segurança Pública e justiça e política integrada de valorização 
da vida e de apoio à família no combate à violência, em especial, ao enfrentamento às drogas.

A3.2 Macrorregião Litoral Oeste

A3.2.1 Território Litoral Norte

Desenvolvimento das cadeias produtivas do caju, mandioca, apicultura, turismo, pesca e aqui-
cultura sustentáveis com aTer/aTePa (assistência Técnica Piscícola aquícola).

A3.2.2 Território Litoral Oeste

Fortalecimento do sistema de segurança Pública e justiça e política integrada de valorização 
da vida e de apoio à família no combate à violência, em especial, ao enfrentamento às drogas.
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A3.3 Macrorregião Sobral / Ibiapaba

A3.3.1 Território de Sobral

Integração da malha viária da região.

A3.3.2 Território da Ibiapaba

Garantia da atenção à saúde de média complexidade com ações intersetoriais, prioritariamente 
voltadas ao combate às drogas e acidentes de trânsito.

A3.4 Macrorregião Sertão dos Inhamuns

A3.4.1 Território do Sertão dos Inhamuns

Criação de cursos públicos e gratuitos de graduação e pós graduação (lato sensu e stricto sen-
su) na UeCe, nas áreas humana, de saúde e de tecnologia.

A3.4.2 Território do Sertão dos Crateús

Fortalecimento do sistema de segurança pública, defensoria e justiça integrada aos sistemas de 
educação, trabalho e assistência social.

A3.5 Macrorregião Sertão Central

A3.5.1 Território do Sertão Central

Oferta de educação básica em tempo integral, formação profissional, tecnológica e médica na 
região do sertão Central.

Fortalecimento do sistema de segurança Pública e justiça e política integrada de valorização 
da vida e de apoio à família no combate à violência, em especial, ao enfrentamento às drogas.

A3.5.2 Território do Sertão do Canindé

Fortalecimento do sistema de segurança Pública e justiça e política integrada de valorização 
da vida e de apoio à família no combate à violência, em especial, ao enfrentamento às drogas.

A3.6 Macrorregião Baturité

Saneamento ambiental com fornecimento de água de qualidade para todo o Maciço.
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A3.7 Macrorregião Litoral Leste / Jaguaribe

A3.7.1 Território Litoral Leste

Fortalecimento da atenção à saúde mediante uma rede regionalizada, integrando os níveis pri-
mário, secundário e terciário, com a construção do hospital regional do Litoral Leste/jaguaribe.

A3.7.2 Território do Jaguaribe

Redimensionamento da regionalização da saúde, incorporando Jaguaribe como Município-Po-
lo.

A3.8 Macrorregião Cariri / Centro-Sul

A3.8.1 Território Cariri

Fortalecimento do sistema de segurança Pública e justiça e política integrada de valorização 
da vida e de apoio à família no combate à violência, em especial, ao enfrentamento às drogas.

Revitalização da bacia do salgado, integrando-a ao Canal da Transposição (eixão das Águas) 
articulada com o desenvolvimento das cadeias de produção da fruticultura, olericultura, pisci-
cultura, apicultura e a bovinocultura de leite.

A3.8.2 Território Centro-Sul

Fortalecimento e qualificação da atenção à saúde na média complexidade, com ações interse-
toriais para urgência e emergência e dependentes químicos e educação permanente em saúde.

Aproveitamento e ampliação da infraestrutura de recursos hídricos de maneira racional e sus-
tentável.
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ANEXO 4: Questionário aplicado junto a participantes do V Fórum 
Estadual do Planejamento Participativo e Regionalizado - PPA 
2012-2015, conforme lista disponibilizada por interlocutores da 
SEPLAG

QUESTIONÁRIO

1ª Parte: Caracterização do respondente. 

01. Que tipo de entidade é a sua?

[a] Governamental

[b] Iniciativa Privada (Empresas)

[c] Organização Não-Governamental / Religiosa

[d] Outros (ou sem vinculação com uma organização específica)

02. Em que macrorregião do Estado ocorreu a sua participação?

[a] Litoral Oeste

[b] Sobral / Ibiapaba

[c] Sertão dos Inhamuns

[d] Sertão Central

[e] Baturité

[f ] Litoral Leste / Jaguaribe

[g] Cariri / Centro Sul

[h] RMF

03. Foi a primeira vez que participou do processo de elaboração do PPA como representante 
da sociedade?

[a] Sim, foi a primeira vez.

[b] Não. Já participei em outra(s) oportunidade(s).

2ª Parte: Percepção sobre o processo participativo e regionalizado do PPA 2012-2015.
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01
Foi muito importante a iniciativa do Governo do Estado no sentido 
de incluir a sociedade no debate acerca dos temas e iniciativas 
contempladas no PPA 2012-2015.

02 Durante a(s) oficina(s), ficou evidente o interesse do Governo do Estado 
em aproximar a gestão estadual da sociedade civil.  

03 A importância da participação da sociedade civil foi enfatizada pela 
equipe organizadora das oficinas do PPA Participativo e Regionalizado.

04
O alcance e os limites da participação da sociedade civil foram 
claramente estabelecidos pela equipe organizadora das oficinas do PPA 
Participativo e Regionalizado.

05 Ao final da oficina, você considera que o processo de participação foi 
claro e transparente.

06 Ao final da oficina, você considera que sua atuação foi relevante para o 
processo de elaboração do PPA 2012-2015. 

07 Ao final da oficina, você constatou que suas propostas (ou de sua 
entidade) foram satisfatoriamente contempladas no PPA 2012-2015. 

08
Ao final da oficina, a sua visão acerca dos problemas da sua macro-
região foi ampliada com o processo regionalizado e participativo de 
elaboração do PPA 2012-2015

09
Estou confiante que o Governo do Estado vai proporcionar meios para 
que eu (ou minha entidade) acompanhe como as propostas estão sendo 
implementadas e que resultados estão sendo alcançados.

Por favor, faça abaixo as considerações adicionais que deseja:
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ANEXO 5: E-mail enviado a participantes do V Fórum Estadual 
do Planejamento Participativo e Regionalizado - PPA 2012-2015, 
convidando a responder questionário

Prezados Senhores,

 O Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA) vem trabalhando em parceria com vários 
Estados brasileiros na perspectiva de analisar como vem se dando o processo de elaboração 
dos Planos Plurianuais, com o intuito de transformar esses planos em ferramentas de planeja-
mento mais efetivas.

 Devido à sua participação no processo de elaboração do Plano Plurianual 2012-2015 do Estado 
do Ceará, a sua contribuição à pesquisa que o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do 
Ceará (IPECE) vem conduzindo com o IPEA será inestimável.

 Portanto, gostaria de convidá-lo a responder um breve questionário. Para respondê-lo, basta 
clicar no link abaixo:

https://www.surveymonkey.com/s/FKTYFJX

O website (SurveyMonkey) é totalmente seguro e a sua identidade em nenhum momento será 
divulgada. O tempo de preenchimento será de aproximadamente 10 minutos.

 Antecipadamente, agradecemos a sua valiosa participação.

 Atenciosamente,

 Cláudio André Gondim Nogueira (Bolsista IPEA)

Paulo Araújo Pontes (IPECE)
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ANEXO 6: Novo e-mail enviado a participantes do V Fórum 
Estadual do Planejamento Participativo e Regionalizado - PPA 
2012-2015, convidando a responder questionário

Prezados Senhores e Senhoras,
 
Gostaríamos de agradecer a participação de todos que responderam ao questionário referente 
ao processo de participação da sociedade civil no processo de elaboração do Plano Plurianual 
2012-2015 do Estado do Ceará, no âmbito da pesquisa que vem sendo conduzida pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA) em parceria com o Instituto de Pesquisa e Estratégia 
Econômica do Ceará (IPECE).   

Aproveitando a oportunidade, convidamos novamente os demais a responder o referido questionário, 
visando a obtenção de uma maior representatividade das respostas. Para respondê-lo, basta clicar 
no link abaixo:

https://www.surveymonkey.com/s/FKTYFJX 

O website (SurveyMonkey) é totalmente seguro e a sua identidade em nenhum momento será 
divulgada. O tempo de preenchimento será de aproximadamente 10 minutos.
 
Agradecemos a sua atenção e pedimos desculpas por qualquer inconveniente

Atenciosamente,
 
Cláudio André Gondim Nogueira (Bolsista IPEA)
Paulo Araújo Pontes (IPECE)



72

PPA  •   RELATÓRIO DE PESQUISA

ANEXO 7: Entidades participantes do V Fórum Estadual do 
Planejamento Participativo e Regionalizado - PPA 2012-2015, por 
macro-região e município, realizado no Centro de Convenções 
do Ceará Edson Queiroz, conforme lista disponibilizada por 
interlocutores da SEPLAG

Macro-Região: Cariri Centro-Sul

Município Entidade

Acopiara Prefeitura Municipal

Barbalha Secretaria de Finanças

Cariús Governo

Crato
Associação dos Geógrafos Brasileiros
COGERH – Salgado
Prefeitura Municipal

Granjeiro Secretaria de Cultura
Sociedade Civil

Iguatu
Câmara Municipal
Prefeitura Municipal
Secretaria do Trabalho e Ação Social

Juazeiro do Norte
Associação de Engenho do Lixo de Juazeiro do Norte
Secretaria do Meio Ambiente
Sociedade Civil

Jucás Ematerce
SAAE

Missão Velha Fundesc

Orós Associação Comunitária São Francisco do Assis
Secretaria de Turismo

Quixelô Secretaria Municipal de Educação

Macro-Região: Baturité

Município Entidade

Barreira Gabinete do Prefeito
Órgão Público

Baturité Associação dos Moradores do Bairro das Lages
Sociedade Civil
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Guaramiranga Prefeitura Municipal

Ocara Associação dos Amigos de Ocara
COOPAMAB

Pacoti Prefeitura Municipal

Palmácia Sociedade Civil

Macro-Região: Leste Jaguaribe

Município Entidade

Iracema
Associação dos Pescadores de Ema
Governo
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iracema

Jaguaretama Secretaria de Educação

Jaguaribara STTR

Jaguaribe

Ass. Fom. Caprino, Ovino e Bovinocultura
Câmara Municipal
Secretaria de Agricultura
Secretaria de Saúde

Jaguaruana Secretaria Municipal de Saúde

Morada Nova
Federação das Associações de Morada Nova
Secretaria Municipal de Saúde
Sociedade Civil (Radialista)

Palhano Poder Público

Russas

Ass. Comunit. Hortêncio Vidal de Negreiros
Secretaria Municipal de Cultura
Secretaria Municipal de Saúde
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Russas
União das Associações Comunitárias de Russas

Tabuleiro do Norte

Câmara Municipal
Prefeitura Municipal
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Saúde

Macro-Região: Sertão Central

Município Entidade

Canindé Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Educação
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Itatira Câmara Municipal
PMDM – Itatira

Madalena

Câmara Municipal
Conselho Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Cultura
Secretaria Municipal de Educação
Sociedade Civil

Paramoti Prefeitura

Macro-Região: Sobral / Ibiapaba

Município Entidade

Carnaubal Prefeitura Municipal
SEDES

Guaraciaba Sociedade Civil

São Benedito CBH da Serra da Ibiapaba

Viçosa do Ceará

Câmara Municipal
Governo Municipal
Poder Público
Sociedade Civil

Macro-Região: Litoral Oeste

Município Entidade

Acaraú
CBH
Secretaria Municipal de Educação
Sindicato Rural

Alcântaras Sindicato dos Trabalhadores de Alcântaras

Cruz Secretaria da Ação Social de Cruz
Secretaria do Turismo e do Meio Ambiente de Cruz

Jijoca Prefeitura Municipal
Morrinhos Prefeitura Municipal

Macro-Região: RMF

Município Entidade
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Caucaia Prefeitura Municipal
Secretaria de Ocupação e Renda

Fortaleza
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil
SEJUS
SEPLAG

Itaitinga Prefeitura Municipal

Maranguape Câmara de Vereadores

Pacatuba Prefeitura Municipal
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ANEXO 8: Respostas obtidas ao questionário disponibilizado a 
representantes de  entidades participantes do V Fórum Estadual 
do Planejamento Participativo e Regionalizado - PPA 2012-2015, 
conforme lista disponibilizada por interlocutores da SEPLAG

Porcentagem 
de respostas

Contagem de 
respostas

25.0% 2
0.0% 0

75.0% 6
0.0% 0

Que tipo de entidade é a sua?

Outros (ou sem vinculação com uma organização 

Governamental

Organização Não-Governamental / Religiosa

Opções de resposta

Iniciativa Privada (Empresas)

Porcentagem de 
respostas

Contagem de 
respostas

0.0% 0
0.0% 0
0.0% 0

25.0% 2
12.5% 1
50.0% 4
12.5% 1

RMF 0.0% 0

Sertão dos Inhamuns

Opções de resposta

Baturité

Sobral / Ibiapaba

Cariri / Centro Sul

Em que macrorregião do Estado ocorreu a sua participação?

Sertão Central

Litoral Oeste

Litoral Leste / Jaguaribe

Porcentagem de 
respostas

Contagem de 
respostas

50.0% 4
50.0% 4

Foi a primeira vez que participou do processo de elaboração do PPA como representante 
da sociedade civil?

Opções de resposta

Sim, foi a primeira vez.
Não. Já participei em outra(s) oportunidade(s).

Porcentagem 
de respostas

Contagem de 
respostas

0.0% 0
0.0% 0
0.0% 0

25.0% 2
75.0% 6

Foi muito importante a iniciativa do Governo do Estado no sentido de incluir a sociedade 
no debate acerca dos temas e iniciativas contempladas no PPA 2012-2015.

Concordo parcialmente

Discordo totalmente

Indiferente

Opções de resposta

Concordo totalmente

Discordo parcialmente
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Porcentagem de 
respostas

Contagem de 
respostas

0.0% 0
0.0% 0
0.0% 0

62.5% 5
37.5% 3

Durante a(s) oficina(s), ficou evidente o interesse do Governo do Estado em aproximar a 
gestão estadual da sociedade civil.

Concordo parcialmente

Discordo totalmente

Indiferente

Opções de resposta

Concordo totalmente

Discordo parcialmente

Porcentagem de 
respostas

Contagem de 
respostas

0.0% 0
0.0% 0
0.0% 0

37.5% 3
62.5% 5

A importância da participação da sociedade civil foi enfatizada pela equipe organizadora 
das oficinas do PPA Participativo e Regionalizado.

Concordo parcialmente

Discordo totalmente

Indiferente

Opções de resposta

Concordo totalmente

Discordo parcialmente

Porcentagem de 
respostas

Contagem de 
respostas

0.0% 0
0.0% 0

12.5% 1
62.5% 5
25.0% 2

O alcance e os limites da participação da sociedade civil foram claramente estabelecidos 
pela equipe organizadora das oficinas do PPA Participativo e Regionalizado.

Concordo parcialmente

Discordo totalmente

Indiferente

Opções de resposta

Concordo totalmente

Discordo parcialmente

Porcentagem de 
respostas

Contagem de 
respostas

0.0% 0
0.0% 0
0.0% 0

37.5% 3
62.5% 5

Ao final da oficina, você considera que o processo de participação foi claro e 
transparente.

Concordo parcialmente

Discordo totalmente

Indiferente

Opções de resposta

Concordo totalmente

Discordo parcialmente

Porcentagem de 
respostas

Contagem de 
respostas

0.0% 0
0.0% 0
0.0% 0

25.0% 2
75.0% 6

Ao final da oficina, você considera que sua atuação foi relevante para o processo de 
elaboração do PPA 2012-2015.

Concordo parcialmente

Discordo totalmente

Indiferente

Opções de resposta

Concordo totalmente

Discordo parcialmente
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Porcentagem de 
respostas

Contagem de 
respostas

0.0% 0
0.0% 0
0.0% 0

75.0% 6
25.0% 2

Ao final da oficina, você constatou que suas propostas (ou de sua entidade) foram 
satisfatoriamente contempladas no PPA 2012-2015.

Concordo parcialmente

Discordo totalmente

Indiferente

Opções de resposta

Concordo totalmente

Discordo parcialmente

Porcentagem de 
respostas

Contagem de 
respostas

0.0% 0
0.0% 0
0.0% 0

37.5% 3
62.5% 5

Ao final da oficina, a sua visão acerca dos problemas da sua macro-região foi ampliada 
com o processo regionalizado e participativo de elaboração do PPA 2012-2015.

Concordo parcialmente

Discordo totalmente

Indiferente

Opções de resposta

Concordo totalmente

Discordo parcialmente

Porcentagem de 
respostas

Contagem de 
respostas

0.0% 0
0.0% 0
0.0% 0

50.0% 4
50.0% 4

Estou confiante que o Governo do Estado vai proporcionar meios para que eu (ou minha 
entidade) acompanhe como as propostas estão sendo implementadas e que resultados 

Concordo parcialmente

Discordo totalmente

Indiferente

Opções de resposta

Concordo totalmente

Discordo parcialmente



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


