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A presente reflexão de Ronaldo Coutinho Garcia e José Celso Cardoso Jr integra um 
projeto mais amplo que os autores estão desenvolvendo, cujo objetivo é produzir sugestões 
para a reformulação do processo de planejamento do governo federal e oferecer novos 
elementos para a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2016-2019.  

Os instrumentos de planejamento criados pela Constituição Federal de 1988 têm 
experimentado variadas tentativas de aplicação prática. Todavia, eles não tem se 
afirmado de maneira mais duradoura. Tampouco conquistaram adesões políticas e 
intelectuais que os legitimem e os transformem em efetivos mecanismos de condução dos 
processos de governo. Nas últimas três décadas, a assiste-se ao desprestigio progressivo da 
função planejadora e ao enfraquecimento da capacidade de governar.

Segundo os autores, não são poucos os que afirmam que o planejamento governamental 
morreu junto com o fim da ditadura militar e que agora é a hora da gestão. Entendem 
o planejamento público como um reducionista processo de comando e controle, 
necessariamente autoritário e impossível de ser exercitado em ambientes democráticos. 

Para Ronaldo Coutinho Garcia e José Celso Cardoso Jr essa visão ignora o rico 
movimento de produção de novos conceitos, métodos, técnicas, sistemas operacionais 
do planejamento estratégico público acontecido ao longo dos últimos quarenta anos1; 
despreza as experiências exitosas de planejamento estratégico público levadas a cabo, 
sob o regime democrático, por países, estados, municípios e entidades públicas, ainda que 
com títulos ou denominações distintos, mas com conteúdo inconteste; e, desconsidera 
que gestão é sempre a gestão de algum plano, programa, projeto ou atividade com o 
intuito de transformar a realidade. 

apresentação
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Procurando contribuir para este debate, o primeiro artigo de Ronaldo Coutinho 
Garcia e José Celso Cardoso Jr oferece subsídios para repensar o sistema federal de 
planejamento, motivado pela necessidade de reformá-lo em profundidade. Os autores 
enfatizam a viabilidade tecnopolítica de empreender tal reforma, pois os recursos críticos 
requeridos para levá-la à frente estão quase todos sob o controle do Poder Executivo 
Federal. O verdadeiro obstáculo a ser ultrapassado, refere-se a conseguir alocar o tempo 
dos principais dirigente a essa tarefa. Ou seja, conseguir fazer dominante a compreensão 
de que o tempo despendido com a reforma não é tempo perdido ou dedicado à coisa 
menor, mas tempo aplicado na preparação das condições mais estruturais para fazer 
melhor e mais rápido mais a frente. Em outras palavras, é um tempo utilizado hoje, no 
presente, para se produzir mais tempo amanhã, no futuro.2

O segundo artigo realiza breve balanço e contextualização histórica acerca da 
emergência, auge e declínio do planejamento governamental no Brasil, buscando 
identificar elementos teóricos e empíricos para justificar a necessidade da sua retomada 
como função intrínseca, indelegável e estratégica do Estado brasileiro. Os autores 
lançam propostas concretas para um processo de reorganização institucional e política 
desta importante função governamental no país a partir das perspectivas que se abrem 
com a chegada de um novo ciclo de formulação e implantação de políticas públicas, por 
exigência constitucional do PPA 2016-2019. Boa leitura!

1Como ilustração, ver: Plowden, William (org) - Advising the Rulers, Basil Blackwell, 1987; Hammond, K. R.  – 
Human Judgment and Social Policy, Oxford University Press, 1996; Ackoff, Russel – El Arte de Resolver Problemas, Ed. 
Limusa, 1983; Campanella, M. (ed.) – Between Rationality and Cognition: policy-making under uncertainty, comple-
xity and turbulence, Albert Meynzer, 1988; De Green, K.B.- A Systems-based Approach to Policymaking, Kluwer 
Academic Press, 1993; Dror, Y. – Razonamientos Pertinentes a Políticas Avanzadas Para Gobernantes, Fundacion 
Altadir, 1988,   Dror, Yehezkel – A Capacidade Para Governar. São Paulo, FUNDAP, 1999; Dror, Y. - Enfrentando el 
Futuro, FCE, 1990; Dror, Y - “Idéia Politológica dos Estudos do Futuro: futuros alternativos e ação presente”, Revista 
Ciência Política, RJ, jan/março, 1978; Schwartz, Paul - The Art of Long View, Scritta, 1995; Bertrand Jouvenel - The 
Art of Conjecture, Basic Book, 1967; Nelson, Michael (org.)–A Presidência e o Sistema Político Americano, Ed. Alfa-
Omega, 1985. A grande síntese pode ser encontrada na obra de Carlos Matus: Planificación de situaciones. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1980; Estrategia y plan. México: Siglo Veintiuno, 1981; Política y plan. Caracas: Iveplan 
(Instituto Venezolano de Planificación), 1984; “O plano como aposta”. São Paulo em Perspectiva, 1991; 5:28-42; Política, 
planejamento e governo. Brasília: IPEA, 1993; Reingeniería pública. Caracas: Fundación Altadir, 1994; Adeus, Senhor 
Presidente. São Paulo: Fundap, 1996; Chimpanzé, Maquiavel e Ghandi. São Paulo, Fundap, 1996; Los 3 cinturones 
de gobierno. Caracas: Fundación Altadir, 1997; O Líder sem Estado- Maior. São Paulo: Fundap, 2000; Teoria do jogo 
social. São Paulo: Fundap, 2005; Máttar, Jorge y Perrotti, Daniel (editores) - Planificación, prospectiva y gestión pública, 
Santiago de Chile, CEPAL, mayo2014.

2O tempo é o recurso mais escasso entre todos os que dispõem um dirigente no processo de governar. É um recurso 
que sempre se esvai. Recursos políticos, econômicos, etc., podem ser desacumulados ou acumulados ao longo de um 
mandato. Ver Matus – O Líder sem Estado Maior, op.cit. pag.112.
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1. Introdução.

Há, na atualidade, uma demanda explí-
cita por maior incidência do planejamen-
to público na vida nacional1. Apresenta-se 
a seguir uma pinçada aleatória em alguns 
jornais, revistas e sítios com o propósito 
de ilustrar a afirmação acima.

Em 18.05.2014, no jornal O Estado de 
Minas, encontramos a seguinte declara-
ção da Presidenta Dilma Rousseff, referin-
do-se às obras de transposição do Rio S. 
Francisco: “Houve atrasos porque se supe-
restimou a velocidade que a obra poderia 

ter, minimizando a sua complexidade”.

O jornal Estado de São Paulo, em 
29.04.2014, reporta um seminário sobre 
energias renováveis, realizado pela 
Coppe/UFRJ, no qual a Ministra do Meio 
Ambiente fez a seguinte afirmação 

“A falta de integração entre o planeja-
mento ambiental e o de setores como o 
elétrico tende a criar problemas estraté-
gicos ao País. (...) “Há falta de arranjos 
institucionais para promover um debate 
amplo, restringindo as discussões ao 
âmbito do licenciamento ambiental”... “É 

SUBSÍDIOS PARA REPENSAR 
O SISTEMA FEDERAL DE PLANEJAMENTO

Ronaldo Coutinho Garcia

José Celso Cardoso Jr.

Técnico 
de Planejamento 

e Pesquisa 
do IPEA

Técnico 
de Planejamento 

e Pesquisa 
do IPEA

“A falta de integração entre o plane-
jamento ambiental e o de setores como o 
elétrico tende a criar problemas estratégi-
cos ao País. (...) “Há falta de arranjos insti-
tucionais para promover um debate amplo, 
restringindo as discussões ao âmbito do 
licenciamento ambiental”... “É necessário 
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necessário que planejamentos setoriais 
dialoguem com o planejamento ambien-
tal, que pensa nas relações de causa e efeito 
antes do projeto. O licenciamento olha 
apenas para o projeto”.

Para Maria da Conceição Tavares, “O 
mercado e o neoliberalismo são incompa-
tíveis com a ideia de sociedade organizada 
e de Estado planejador. A palavra “plano” 
simplesmente entrou em desuso!” (Rev. 
Insight-Inteligência, janeiro/março de 
2014)

Na revista Isto É Dinheiro, de 
16.10.2013, Hélcio Tokeshi, diretor geral 
da Estruturadora Brasileira de Projetos 
afirma: “Não há falta de dinheiro no 
Brasil, o que falta é planejamento (...) Essa 
é uma coisa que só o governo pode fazer. 
O governo tem que fazer o planejamento. 
Essa função é indelegável”.

Para o ex-ministro do Planejamento, 
João Paulo dos Reis Velloso, “a pasta foi 
esvaziada porque o país, a seu ver, deixou 
de pensar a longo prazo. O Planejamento 
perdeu status no governo”  Jornal Brasil 
Econômico – (09/09/13)

“O que mais preocupa o TCU é a falta de 
planejamento” disse o ministro Augusto 
Nardes, presidente do Tribunal de Contas 
da União a www.agênciabrasil.ebc.com.br, 
em 9 de Abril de 2014.

 Para Hugo Ferreira Tadeu, da Fundação 
Dom Cabral: “a falta de planejamento é um 
problema recorrente e cultural no Brasil. 
Não estamos acostumados a planejar, no 
sentido exato da palavra, as nossas ativi-
dades. É muito comum observar grandes 

projetos que usualmente apresentam atra-
sos na sua entrega por ausência de um 
cronograma bem estruturado e, principal-
mente, de um orçamento bem definido.” 
(www.epochtimes.com.br acessado em 
11.06.2014). 

José Roberto Bernasconi, presidente da 
Regional São Paulo e coordenador para 
Assuntos da Copa 2014 do Sindicato da 
Arquitetura e da Engenharia (Sinaenco), 
afirma no sítio da entidade (www.
portal2014.org.br postado em 09/08/2012 
e consultado em 06.06.2014) que para 
resolver os nossos problemas de infraes-
trutura “o conceito-chave é planejamen-
to... O planejamento consistente é desen-
volvido com vários anos de antecedência.”.

Novamente, segundo o Tribunal de 
Contas da União, a falta de planejamen-
to e o grande número de falhas geraram 
prejuízos e vão atrasar o desenvolvimento 
regional. Erros, omissões e falhas come-
tidos na execução de dois megaprojetos 
de infraestrutura na Bahia - a Ferrovia de 
Integração Oeste-Leste (Fiol) e o Porto 
Sul, complexo portuário previsto para ser 
erguido em Ilhéus – farão com que a Fiol 
ficará sem uso por até quatro anos aguar-
dando a construção do Porto Sul. (Portal 
Transporta Brasil, acesso em 13.06.2014). 

Pronunciando-se sobre a crise no abaste-
cimento hídrico de São Paulo, o professor 
Antonio Carlos Zuffo, do Departamento 
de Recursos Hídricos da Universidade de 
Campinas (Unicamp), afirma que “a varia-
ção de ciclos não foi levada em conta no 
planejamento hídrico do Estado: de 1930 a 
1970, as regiões sul e sudeste viveram um 

que planejamentos setoriais dialoguem 
com o planejamento ambiental, que pensa 
nas relações de causa e efeito antes do 
projeto. O licenciamento olha apenas para 
o projeto”.
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período de baixas precipitações. Mas entre 
1970 e 2010, justamente quando o sistema 
Cantareira entrou em operação, a região 
passou por um período úmido. “Nossos 
tomadores de decisão se guiaram pela falsa 
ilusão de que continuaríamos produzindo 
água”, diz. (www.ig.com.br, publicada em 
17/03/2014, acessada em 09.06.2014)

 O que tem sido afirmado sobre a falta de 
planejamento para as grandes obras, para a 
infraestrutura logística, para energia, sane-
amento, expansão urbana, pode ser aplica-
do também para o combate ao crime orga-
nizado e à violência pública, à prestação 
jurisdicional, à gestão do sistema prisio-
nal, à mobilidade urbana, ao aumento de 
competitividade da indústria, à expansão 
sustentável do agronegócio em convivên-
cia com a agricultura familiar, à oferta de 
serviços sociais de qualidade, à defesa das 
fronteiras nacionais, aos desafios postos 
para se obter uma justa equilibração fede-
rativa, entre tantas outras áreas comple-
xas. São manifestações que explicitamente 
reivindicam a adoção de métodos e técni-
cas mais sofisticados e eficazes de planeja-
mento público estratégico de abrangência 
multisetorial e cobrindo um prazo longo.

Mas, há também uma demanda implíci-
ta manifesta na ausência de sinergia entre 
projetos e atividades, no desencontro de 
iniciativas, na superposição de ações, na 
ocorrência sistemática de atrasos, no agir 
sem oportunidade, nos indícios de inefici-
ência, no faz-desfaz, nas medidas tópicas 
para problemas estruturais, nos anúncios 
chamativos que não produzem conse-
quências (por exemplo, o trem de alta 
velocidade), na incapacidade de dar uma 

convincente e articulada resposta (inter-
federativa e intersetorialmente) aos recla-
mos que ecoaram nas ruas das principais 
cidades brasileiras em junho de 2013. 
São muitas as reclamações sobre a ausên-
cia de um  planejado ordenamento das 
competências entre as diversas instâncias 
decisórias do aparato do Poder Executivo 
Federal. Existe um clamor sussurrado, mas 
ouvido alto nos corredores dos prédios da 
Esplanada dos Ministérios, por coordena-
ção intragovernamental, que as circuns-
tâncias impedem tornar explícitos. 

Auxiliam a evidenciar essa demanda 
silenciosa por planejamento estratégico de 
alto nível (o que inclui capacidade coorde-
nadora), a pequena presença nos meios de 
comunicações dos ministros responsáveis 
pelos trinta e nove setores nos quais se 
organiza o governo federal. Não há sina-
lização de como lidar com o que não é 
estritamente setorial, ao passo que os prin-
cipais problemas e propósitos que animam 
o debate público e governamental são de 
natureza multisetorial e multidimensional.  

Há uma reconhecida e antiga debili-
dade no planejamento e na coordenação 
das ações que envolvem os demais entes 
federados. A injusta cobrança ao Governo 
Federal por projetos e atividades executa-
das sob a responsabilidade de outros níveis 
de governo, pode ser tomada como uma 
evidência das dificuldades variadas que o 
Governo da União vem enfrentando nessa 
esfera, sem conseguir superá-las. 

É frequente no discurso dos principais 
atores sociais destacar a importância de 
o poder público apontar um horizonte 
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para o qual possam convergir articula-
damente interesses diversos, desde que 
devidamente coordenados. A tradução 
direta de tal discurso é: precisamos de um 
projeto; precisamos de um plano de longo 
prazo cujos primeiros, segundos, terceiros 
passos sejam evidentes e nos dê a orien-
tação e a segurança necessárias para nos 
movimentarmos.

Existem algumas situações que combi-
nam as demandas explícitas e as implíci-
tas por planejamento estratégico público. 
Que evidenciam o que poderia fazer o 
planejamento para imprimir uma dinâ-
mica virtuosa a partir de uma iniciativa 
público-privada de grande porte e que 
revelam a enormidade de problemas que 
são produzidos pela ausência do planeja-
mento estratégico e da coordenação dos 
atores.  Bons exemplos recentes são os 
fatos social e politicamente dramáticos 
acontecidos em Porto Velho decorrentes 
da construção das duas grandes hidroelé-
tricas no Rio Madeira e o processo asse-
melhado na construção da Usina Belo 
Monte, em Altamira/PA, o drama social 
no entorno do Complexo de Suape/PE, os 
transtornos socioeconômicos e ambientais 
causados pelos investimentos privados no 
setor mínero-metalúrgico na região do 
Alto Paraopeba/MG, a implantação do 
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 
(Comperj), em Itaboraí, para se ficar apenas 
em alguns casos. Se voltarmos um pouco 
no tempo, conformam o mesmo tipo de 
drama o acontecido não longo das rodo-
vias Belém - Brasília, Cuiabá – Santarém, 
na BR 364 (MT, RO, AC), entre outras, 
com a construção da Usina Hidroelétrica 

de Itaipu, em Macaé/RJ (exploração petro-
lífera na Bacia de Campos), em Tucuruí 
(usina hidroelétrica) e em Carajás (explo-
ração mineral), ambos no Pará, Em todos 
estes casos, regiões pobres e com grande 
potencial não foram preparadas para 
receber pesados investimentos e tirar o 
máximo proveito deles, fazendo-os moto-
res de um desenvolvimento local inclusi-
vo, democrático, sustentável e dinâmico. 
Na ausência de adequada preparação irão 
conhecer explosão demográfica, aumento 
da criminalidade, da prostituição infanto-
juvenil, das doenças transmissíveis. Serão 
acompanhadas pela desestruturação das 
economias rural e urbana e de degrada-
ção ambiental, da especulação imobiliá-
ria expulsora das populações pobres para 
áreas marginais, de sobrecarga insupor-
tável sobre os serviços sociais básicos, da 
presença expansiva do tráfico e consumo 
de drogas, do aumento do custo de vida, 
entre outras tantas mazelas2. 

Os estudiosos dizem que os melhores 
problemas enfrentados pelos governos 
são os previsíveis ou evitáveis. Os primei-
ros por poderem ser atacados eficazmen-
te logo ao seu surgimento, consumindo 
poucos recursos e reforçando a imagem 
de competência do governante. Os segun-
dos por não chegarem a se concretizar 
devido às medidas preventivas. Ambos, 
no entanto, se transformam no que há de 
pior quando se realizam com alta intensi-
dade. Mais desgastante do que esta última 
alternativa é quando ao não se aproveitar 
oportunidades grandiosas, permite-se que 
se convertam em problemas complexos e 
profundos. A ausência de bons sistemas de 
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planejamento faz frequente a ocorrência 
dessa segunda possibilidade, como indica-
do acima. 

Muitos poderão achar injustos esses 
parágrafos introdutórios, pois temos 
um PPA em vigor, dispomos de diversos 
planos setoriais e, principalmente, existem 
formalmente os Sistemas de Planejamento 
e de Orçamento Federal, de Administração 
Financeira Federal, de Contabilidade 
Federal e de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal, criados pela Lei nº 
10.180, de 6 de fevereiro de 2001.

2. O sistema como ele é.

A Constituição Federal de 1988 trás um 
conjunto não ordenado de determinações 
e orientações relativas ao planejamen-
to governamental que requer um arran-
jo normativo que as organize, de modo a 
fornecer ao poder público o roteiro para 
atuar de maneira consistente: 

a) No Título III - da organização do Estado, 
Capítulo II – da União.

•	 Art.21º,	 IX,	 “(compete	 à	 União)	
elaborar e executar planos nacionais e 
regionais de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico e social”; 

b) No Título VI – da Tributação e do 
Orçamento, Capítulo II - Das Finanças 
Públicas, Seção II – Dos Orçamentos.

•	 Art.	165.	Leis	de	iniciativa	do	Poder	
Executivo estabelecerão3: 

I - o plano plurianual; II - as diretrizes 
orçamentárias; III - os orçamentos anuais.

§ 1º - A lei que instituir o plano plurianu-
al estabelecerá, de forma regionalizada, as 
diretrizes, objetivos e metas da administra-
ção pública federal para as despesas de capi-
tal e outras delas decorrentes e para as rela-
tivas aos programas de duração continuada.

§ 4º - Os planos e programas nacio-
nais, regionais e setoriais previstos nesta 
Constituição serão elaborados em conso-
nância com o plano plurianual e apreciados 
pelo Congresso Nacional.

§ 7º - Os orçamentos previstos no § 5º, I 
e II, deste artigo, compatibilizados com o 
plano plurianual, terão entre suas funções 
a de reduzir desigualdades inter-regionais, 
segundo critério populacional.

§ 9º - Cabe à lei complementar:

I - dispor sobre o exercício financeiro, a 
vigência, os prazos, a elaboração e a orga-
nização do plano plurianual, da lei de dire-
trizes orçamentárias e da lei orçamentária 
anual;

c) No Título VII – Da Ordem Econômica 
e Financeira, Capítulo I – Dos Princípios  
Gerais da Atividade Econômica.

•	 Art.	174	–	“Como	agente	normati-
vo e regulador da atividade econômica, o 
Estado exercerá, na forma da lei, as funções 
de fiscalização, incentivo e planejamento, 
sendo este determinante para o setor públi-
co e indicativo para o setor privado.”

 “§ 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases 
do planejamento do           desenvolvimento 
nacional equilibrado, o qual incorporará e                          
compatibilizará os planos nacionais e regio-
nais de desenvolvimento.”
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 Ao se deixar sem regulamentação, 
mediante lei complementar, os Artigos 
165 e 174 e, principalmente, ao não se 
organizar as disposições constitucionais 
acima referidas em uma estrutura lógi-
co-hierárquica, fica-se sem orientação 
conceitual e metodológica para a elabo-
ração de planos de desenvolvimento, 
para a prática do planejamento governa-
mental e consequentemente para a inte-
gração sistêmica de todos os elemen-
tos a comporem o processo planejador. 
Igualmente dramática é a não regulamen-
tação do Art. 35 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT)4, 
que define em caráter provisório (mas que 
até hoje perduram) datas cruéis e incon-
sistentes para o encaminhamento dos 
projetos de Lei do Plano Plurianual, da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
e da Lei Orçamentária Anual (LOA) ao 
Congresso Nacional. Os prazos ali defini-
dos acabam por imprimir um ritmo frené-
tico à elaboração dos projetos de LDO e 
do PPA de um novo governo (este a ser 
entregue junto com a PLOA, até o dia 31 
de agosto do primeiro ano do mandato), 
fazendo com que pouca atenção seja dada 
à produção de tais instrumentos. 

Diante de tantas indefinições, ao invés 
de avançar na regulamentação (median-
te projeto de Lei Complementar) dos 
dispositivos constitucionais, o Poder 
Executivo Federal optou, há treze anos, 
em se acomodar ou em atribuir impor-
tância burocrática e economicista (ênfase 
no fiscal: orçamentação, administração 
financeira, contabilidade e controle da 
economicidade e legalidade dos gastos) 

às imprecisões e às soluções provisórias 
deixadas pela formulação dos constituin-
tes de 1988.

A Lei nº 10.180/2001, que 

“Organiza e disciplina os Sistemas de 
Planejamento e de Orçamento Federal, 
de Administração Financeira Federal, 
de Contabilidade Federal e de Controle 
Interno do Poder Executivo Federal, e dá 
outras providências”,

não objetiva a efetiva criação de um 
sistema e nem a organização de bases para 
um procedimento sistemático e sistêmico 
do processo de planificação estratégica 
e de coordenação intragovernamental. 
Procura tão somente criar uma relação 
organizada entre as atividades integrantes 
do processo de elaboração e execução do 
PPA, da LDO e do Orçamento Geral da 
União (OGU).  Adota uma perspectiva 
formal e centrada nos aspectos orçamen-
tários, financeiros e contábeis, que em 
nada supera as lacunas criadas pela não 
regulamentação dos dispositivos cons-
titucionais referentes ao planejamento 
público. 

Em seu Art. 1º a Lei afirma que: 

“Serão organizadas sob a forma de 
sistemas as atividades de planejamento 
e de orçamento federal, de administra-
ção financeira federal, de contabilidade 
federal e de controle interno do Poder 
Executivo Federal.” 

O desenho do sistema pode ser vislum-
brado pelo que dispõe o Art. 3º (O Sistema 
de Planejamento e de Orçamento Federal 
compreende as atividades de elaboração, 

“Serão organizadas sob a forma de 
sistemas as atividades de planejamento 
e de orçamento federal, de administra-
ção financeira federal, de contabilidade 
federal e de controle interno do Poder 
Executivo Federal.” 

“Organiza e disciplina os Sistemas de 
Planejamento e de Orçamento Federal, 
de Administração Financeira Federal, 
de Contabilidade Federal e de Controle 
Interno do Poder Executivo Federal, e dá 
outras providências”,



[  r e v i s t a  p o l í t i c a  s o c i a l  e  d e s e n v o l v i m e n t o  # 1 2  ]

12

acompanhamento e avaliação de planos, 
programas e orçamentos, e de realização 
de estudos e pesquisas socioeconômicas.) 
e o Art. 4º :

“Integram o Sistema de Planejamento e de 
Orçamento Federal:

I - o Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, como órgão central;

II - órgãos setoriais;

III - órgãos específicos.

§ 1o Os órgãos setoriais são as unidades de 
planejamento e orçamento dos Ministérios, 
da Advocacia-Geral da União, da Vice-
Presidência e da Casa Civil da Presidência da 
República.

§ 2o Os órgãos específicos são aqueles 
vinculados ou subordinados ao órgão central 
do Sistema, cuja missão está voltada para as 
atividades de planejamento e orçamento.

§ 3o Os órgãos setoriais e específicos ficam 
sujeitos à orientação normativa e à supervi-
são técnica do órgão central do Sistema, sem 
prejuízo da subordinação ao órgão em cuja 
estrutura administrativa estiverem integrados.

§ 4o As unidades de planejamento e orça-
mento das entidades vinculadas ou subordi-
nadas aos Ministérios e órgãos setoriais ficam 
sujeitas à orientação normativa e à supervisão 
técnica do órgão central e também, no que 
couber, do respectivo órgão setorial.

§ 5o O órgão setorial da Casa Civil da 
Presidência da República tem como área 
de atuação todos os órgãos integrantes da 
Presidência da República, ressalvados outros 
determinados em legislação específica.”

Um sistema necessita que suas partes 
integrantes estejam em permanente inte-
ração, influenciando-se mutuamente e 
(em se tratando de sistemas abertos, como 
deve ser o caso) estabelecendo trocas e 
influências com o ambiente circundan-
te. O sistema aberto funciona internali-
zando recursos, demandas, eventos, etc. 
e exteriorizando produtos, ações, fatos, 
etc. O sistema criado é aberto às intera-
ções com o ambiente externo quase que 
exclusivamente para proceder alterações 
nas dotações orçamentárias e autoriza-
ções de despesas (contingenciamentos). 
O Plano é de elevada rigidez, a progra-
mação física não acompanha a dinâmica 
da real execução de projetos e atividades, 
o financeiro impera não sustentado em 
avaliações contínuas (ex-ante e ex-post) 
das decisões tomadas nesse âmbito e de 
suas consequências.

 Assim, os resultados práticos da Lei 
se restringem a organizar a relação entre 
as unidades central e setoriais de plane-
jamento e a conferir ao Ministério do 
Planejamento o poder de normatizar o 
funcionamento do conjunto e coordenar 
a elaboração dos instrumentos referidos 
no Art.165 da CF. Deve ser ressaltado 
que a Lei reafirma a visão economicista e 
fiscalista que orientou os constituintes na 
definição das peças integrantes do plane-
jamento das despesas governamentais5.

O Art. 2º anuncia intenções ambiciosas, 
ao estabelecer como finalidade do Sistema 
de Planejamento e de Orçamento Federal 
(SPOF):

“I - formular o planejamento estratégico 
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nacional; II - formular planos nacionais, 
setoriais e regionais de desenvolvimento 
econômico e social; III - formular o plano 
plurianual, as diretrizes orçamentárias e 
os orçamentos anuais; IV - gerenciar o 
processo de planejamento e orçamen-
to federal; V - promover a articulação 
com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, visando à compatibilização 
de normas e tarefas afins aos diversos 
Sistemas, nos planos federal, estadual, 
distrital e municipal.” 

De 2001 ao presente, não se materializa 
qualquer tentativa, liderada pelo SPOF, 
de construir um plano estratégico nacio-
nal. Tampouco se tem conhecimento de 
planos nacionais e regionais de desenvol-
vimento, que não o PPA e as tentativas de 
a ele imprimir uma dimensão territorial 
(ainda não concretizada). Planos seto-
riais foram elaborados segundo a conve-
niência e o interesse da autoridade seto-
rial e dos atores pertinentes e não como 
o atendimento a demandas postas pelo 
órgão central do sistema. O que efetiva-
mente aconteceu foi a realização da fina-
lidade III (formular o plano plurianual, 
as diretrizes orçamentárias e os orçamen-
tos anuais), que por ser um imperativo 
constitucional não pode ficar sem atendi-
mento, sob pena de se incorrer em crime 
de responsabilidade. A finalidade IV 
(gerenciar o processo de planejamento e 
orçamento federal) somente poderá ser 
considerada alcançada se restringirmos o 
processo de planejamento à execução físi-
co-financeira do PPA, a algumas avalia-
ções que mais parecem relatórios de pres-
tação de contas e à elaboração e execução 

dos Orçamentos Federais. A articulação 
com estados se dá de maneira não siste-
mática e de modo superficial, não aden-
trando nos métodos e na substância do 
planejamento praticado pelos entes. Há 
apenas uns dois anos que o órgão central 
passou a dedicar esforços na articulação 
com alguns Consórcios Públicos muni-
cipais, com o propósito de informá-los 
e qualificá-los para a elaboração de seus 
respectivos PPA.

Como pode ser deduzido da Figura 1, 
ao órgão central do SPOF foram designa-
das tamanhas e não conexas atribuições, 
cujo resultado é distender e enevoar o 
foco de atenção da alta direção do minis-
tério. Ademais, sua localização na estru-
tura organizacional da Administração 
Federal se dá na mesma linha dos demais 
ministérios setoriais. Não lhe é concedido 
o poder e os instrumentos para assegurar 
a consistência global do PPA, a obediên-
cia às diretrizes presidenciais, a execução 
condizente com as prioridades maiores 
do governo, não dispondo do mandato e 
dos instrumentos para a coordenação do 
conjunto responsável pela execução das 
ações integrantes do plano.

O órgão central (MP) se desdobra em 
atividades estranhas ao planejamento 
estratégico. Não atende ao que seria exigi-
do por um núcleo dirigente de governo 
que prezasse o cuidado com a direcio-
nalidade e a congruência dos programas 
e ações que realizam os seus objetivos 
prioritários, ou seja, aqueles que dão cara 
e corpo ao projeto estratégico do gover-
nante. Tais programas e ações são leva-
dos a pratica por uma extensa plêiade de 
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trinta e nove órgãos com status ministe-
rial, cada qual respondendo pelo manejo 
de uns tantos instrumentos, quase sempre 
insuficientes para o eficaz enfrentamento 
dos complexos problemas que frequentam 
a agenda governamental. Disso decorre 
a exigência de sofisticados sistemas de 
informações gerenciais que apontem para 
a necessidade de intervenção do órgão 

central responsável pela realização do 
Plano e a presença de enorme capacidade 
coordenadora. E eles não estão disponí-
veis ao MP. 

Das secretarias integrantes da estru-
tura do MP, a maioria não deveria estar 
no núcleo duro de um sistema de plane-
jamento estratégico da alta direção do 
governo.  As Secretarias de Logística 

Figura 1: Organograma do Órgão Central do SPOF
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e Tecnologia da Informação (SLTI), 
do Patrimônio da União (SPU), de 
Gestão Pública (SEGEP), de Relações de 
Trabalho no Serviço Público (SRT) são 
condizentes com um órgão que cuide 
da Gestão da Administração Federal, 
não com o órgão central de um sistema 
de planejamento estratégico, entendido 
como o centro assessor da alta direção 
do Governo.

A maioria das ações a comporem as 
políticas e programas nacionais (e dos 
recursos financeiros envolvidos) tem a 
sua execução realizada de forma descen-
tralizada, por estados e municípios. O 
MP, no entanto, é um órgão sediado 
exclusivamente em Brasília (desconsi-
deram-se aqui as 27 superintendências 
regionais da SPU, pelas razões apontadas 
no parágrafo anterior). Se os principais 
problemas a serem enfrentados quase 
sempre extravasam o âmbito setorial, 
o órgão central deveria estar presente 
onde as coisas acontecem, promovendo 
coordenação, integração intersetorial, 
produzindo sinergias, com vistas a asse-
gurar eficácia e eficiência. Idealmente 
coordenando e assegurando a produção 
das informações necessárias à decisão 
por parte das representações setoriais 
federais, incumbidas de prestar asses-
soria técnica e apoio político-adminis-
trativo aos seus congêneres estaduais (e 
eventualmente municipais). 

 A reforçar a amplitude minima-
lista da concepção de SPOF deriva-
da da Lei nº 10.180/2001, o seu Art. 7º 
confere aos órgãos setoriais de plane-
jamento “a competência para elaborar 

e supervisionar a execução de planos e 
programas nacionais e setoriais de desen-
volvimento econômico e social” e para 
“coordenar a elaboração dos projetos de 
lei do plano plurianual e o item, metas 
e prioridades da Administração Pública 
Federal, integrantes do projeto de lei 
de diretrizes orçamentárias, bem como 
de suas alterações, compatibilizando as 
propostas de todos os Poderes, órgãos e 
entidades integrantes da Administração 
Pública Federal com os objetivos gover-
namentais e os recursos disponíveis”.

Tais órgãos, ademais, ficam incumbi-
dos de “acompanhar física e financeira-
mente os planos e programas referidos 
nos incisos I e II deste artigo, bem como 
avaliá-los, quanto à eficácia e efetivida-
de, com vistas a subsidiar o processo de 
alocação de recursos públicos, a política 
de gastos e a coordenação das ações do 
governo”6.  

Ao se verificar a produção oriunda da 
realização das competências concedidas 
aos órgãos setoriais de planejamento não 
se encontra praticamente quase nada 
além do requerido para a elaboração, 
execução e (modestas) avaliações do 
PPA e, principalmente, dos Orçamentos.  

O planejamento setorial efetivo acon-
tece nas secretarias finalísticas dos 
ministérios, devendo ser consolidado 
e politicamente validado pelo Gabinete 
do Ministro. Sobre ele o órgão setorial 
de planejamento tem interferência quase 
zero. Sua atuação, vinculada à Secretaria 
Executiva, estará restrita a trabalhar as 
implicações orçamentárias de tais planos 
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e programas, ignorando tudo o mais 
exigido na sua condução do dia-a-dia.

A distribuição pelo SPOF dos servi-
dores (teoricamente) especializados é 
regulada pelo Art. 30 da Lei aqui comen-
tada: “Os servidores das carreiras de 
Planejamento e Orçamento e Finanças 
e Controle, os ocupantes dos cargos 
efetivos de Técnico de Planejamento 
P-1501 do Grupo TP-1500, de Técnico 
de Planejamento e Pesquisa do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, 
nível intermediário do IPEA e demais 
cargos de nível superior do IPEA, pode-
rão ser cedidos para ter exercício nos 
órgãos e nas unidades dos Sistemas 
referidos nesta Lei, independentemente 
da ocupação de cargo em comissão ou 
função de confiança.” (grifo dos autores)

Ou seja, ignora-se que o planejamen-
to é praticado por quem executa, que a 
execução se encontra sob a responsa-
bilidade das áreas finalísticas e que o 
planejamento do conjunto setorial está 
afeto ao secretário executivo, ao minis-
tro e suas respectivas assessorias. Daí 
que se quiserem contar com o apoio dos 
servidores (teoricamente) especializados 
deverão dispor de cargos comissionados 
para poder requisitá-los e contar com a 
disposição colaborativa dos responsáveis 
pela gestão de tais carreiras.

Além da Lei nº 10.180/2001, existe 
outra que muito importa para o real 
funcionamento do SPOF. Trata-se da 
Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 
2008, que dispõe sobre a reestrutura-
ção da composição remuneratória das 

carreiras dos servidores atuantes no 
SPOF, mas que também define as situa-
ções nas quais os servidores das carrei-
ras pertinentes podem ser lotados em 
outros espaços que não aqueles permi-
tidos pela Lei organizadora do Sistema. 
No Art.18 da Lei 11.890 define-se que: 
“Os integrantes das Carreiras (de Gestão 
Governamental) a que se refere o art. 10 
desta Lei somente poderão ser cedidos 
ou ter exercício fora do respectivo órgão 
de lotação nas situações definidas no art. 
1º da Lei nº 9.625, de 7 de abril de 1998, 
e, ainda, nas seguintes:

“IV - cessões para o exercício de cargo 
de Natureza Especial ou cargos em comis-
são de nível igual ou superior a DAS-4 
do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores, ou equivalentes, em outros 
órgãos da União, em autarquias ou em 
fundações públicas federais;

 V - exercício dos cargos de Secretário 
de Estado ou do Distrito Federal, de 
cargos em comissão de nível equivalente 
ou superior ao de DAS-4 ou de dirigen-
te máximo de entidade da administra-
ção pública no âmbito dos Estados, do 
Distrito Federal, de prefeitura de capital 
ou de município com mais de 500.000 
(quinhentos mil) habitantes”.

Pode ser por corporativismo garanti-
dor de privilégios diferenciados ou por 
concepção rígida e imprópria da gestão 
de recursos humanos críticos para colo-
car o SPOF em operação. O fato é que 
não se consegue a apropriada à distri-
buição dos servidores da função planeja-
mento dentro das organizações do Poder 

“IV - cessões para o exercício de cargo 
de Natureza Especial ou cargos em comis-
são de nível igual ou superior a DAS-4 
do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores, ou equivalentes, em outros 
órgãos da União, em autarquias ou em 
fundações públicas federais;

 V - exercício dos cargos de Secretário 
de Estado ou do Distrito Federal, de 
cargos em comissão de nível equivalente 
ou superior ao de DAS-4 ou de dirigen-
te máximo de entidade da administra-
ção pública no âmbito dos Estados, do 
Distrito Federal, de prefeitura de capital 
ou de município com mais de 500.000 
(quinhentos mil) habitantes”.
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Executivo Federal. Se uma área seto-
rial prioritária para os objetivos de um 
governo necessitar do apoio dos servi-
dores (teoricamente) especializados 
em planejamento, deverá dispor de, no 
mínimo, inúmeros DAS 4 para com eles 
poder contar 7.  

Essas disposições legais represen-
tam um empecilho à efetivação de um 
verdadeiro sistema de planejamento 
estratégico. Como construir unidade e 
direcionalidade em uma área setorial 
qualquer sem um plano sempre vigente, 
atualizado e orientador das decisões do 
dia-a-dia? A distribuição dos servidores 
incumbidos do planejamento deve ser 
revista em profundidade.

É chegado o momento de justificar 
o porquê do uso da expressão “servi-
dor (teoricamente) especializado”.  
Antes de tudo, não se pretende qual-
quer demérito ao assim qualificá-los e 
sim dirigir a crítica àqueles responsá-
veis por o Governo Federal (influen-
ciando decisores dos outros entes 
federados) ter menosprezado (talvez 
abandonado) a formação de planeja-
dores governamentais.  Algo em torno 
de três décadas se passaram sem que 
tenhamos conseguido reorganizar a 
formação de planejadores governa-
mentais. Os Analistas de Planejamento 
e Orçamento (APO) quando aprova-
dos nos processos seletivos passam 
por um, assim chamado, curso de 
formação. O curso é ministrado em 
tempo exíguo para habilitar os recém
-ingressos nas lides do planejamento 
estratégico público, muitos deles sem 

nenhuma experiência em processos de 
governo, saídos da universidade com 
titulações diversas, mas que ao serem 
aprovados nos concursos vão conse-
guir o seu primeiro emprego8. 

É bastante amplo o conjunto de disci-
plinas e atividades práticas a compor 
um curso de formação de planeja-
dores que os torne aptos a praticar 
o planejamento estratégico público 
demandado pelo complexo processo 
de governar sociedades democráticas 
e dinâmicas. O tempo mínimo para 
consolidar conceitos métodos e técni-
cas não triviais, não ensinadas em qual-
quer curso de pós-graduação ofertado 
em nossas universidades (e mesmo no 
exterior), será muito superior ao dedi-
cado ao curso de formação que são 
obrigados a cumprir. Os cursos ofer-
tados nos últimos tempos têm carga 
horária variando entre 450 e 550 horas. 
A título de comparação, a formação de 
planejadores governamentais realiza-
da pela antiga SEPLAN/PR (Secretaria 
de Planejamento e Coordenação da 
Presidencia da República), por inter-
médio do IPEA/CENDEC (Instituto 
de Planejamento Econômico e Social/
Centro de Treinamento para o 
Desenvolvimento Econômico e Social), 
com a colaboração da CEPAL/ILPES, 
entre a segunda metade dos anos 1960 
e início da década de 1980 era de apro-
ximadamente 1600 horas-aula, seguido 
de anos de aprendizado prático9. Os 
cursos frequentados pelos Analistas de 
Planejamento e Orçamento seguem o 
seguinte programa10:
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Eixo 1: Estado, sociedade e democracia

O Estado contemporâneo e suas transformações.            

Democracia e cidadania no Brasil.

Sistema político brasileiro.

Eixo 2 – Economia e desenvolvimento

Economia brasileira.

Economia internacional.

Economia do setor público.

Economia da regulação e defesa da concorrência.

Eixo 3 – Administração pública

O debate contemporâneo da gestão pública.

Administração pública Brasileira.

Fundamentos de direito público.

Comunicação escrita em governo.

Eixo 4 – Planejamento e gestão orçamentária e financeira

Introdução às políticas públicas.

Planejamento estratégico governamental.

Análise e interpretação de indicadores.

Métodos de planejamento aplicados ao desenho de programas.

Sistema de planejamento federal.

Gestão, avaliação e revisão do PPA.

Monitoramento e avaliação de políticas públicas.

Bases conceituais e institucionais do orçamento.

Sistema de Orçamento Federal.

Aspectos fiscais: receita e necessidade de financiamento do governo central.

Elaboração e programação orçamentária.

Controle e avaliação da execução orçamentária e financeira.

Palestras, seminários e visitas técnicas.



[  r e v i s t a  p o l í t i c a  s o c i a l  e  d e s e n v o l v i m e n t o  # 1 2  ]

19

O curso dá notícias sobre o Estado e a 
democracia brasileiros; sobre economia, 
mas não sobre desenvolvimento; sobre 
administração pública, mas não sobre 
processos de governo; e na parte sobre 
planejamento o forte é o PPA, um (não) 
plano que tem sido um orçamento pluria-
nual ou uma listagem de coisas a fazer, defi-
ciente em meios e instrumento de imple-
mentação, e o Orçamento da União11. 

Após essa passada panorâmica sobre o 
SPOF, sua organização, atribuições, regu-
lação e principais traços de sua operação, é 
chegado o momento de apresentar suges-
tões para a superação do que foi aqui consi-
derado um conjunto de insuficiências.

3. Outro Sistema Federal de Planejamento 
é possível.

Sob a concepção de que um sistema de 
planejamento da alta direção do governo é 
um dos mais cruciais aparatos do processo 

de governar, entende-se que suas atribui-
ções centrais são: colocar conhecimento e 
informação a serviço da ação do dirigente 
máximo; realizar o processamento técni-
co-político das demandas que chegam 
ao dirigente e das decisões dele emana-
das; manter o plano de governo vigen-
te, mediante a sua constante atualização; 
assegurar a consistência global da rede 
de decisões da alta direção governamen-
tal; ofertar cenários válidos para subsidiar 
a construção dos caminhos condutores 
aos objetivos pretendidos; coordenar o 
sistema de planejamento estratégico do 
conjunto do governo (planos atualizados, 
avaliações de consistência e sinergia inter-
temporal, de oportunidade, de direcionali-
dade, de eficácia processual, intermediária 
e terminal) entre outras relevantes tarefas. 

Em assim sendo, advoga-se que o órgão 
central de planejamento estratégico deve 
estar situado ao lado do gabinete presiden-
cial. Tem que ser uma unidade integrante 
da Presidência da República.

Presidência da 
República

Secretaria de 
Planejamento 
e Coordenação 

Geral

Casa 
Civil Demais
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O Sistema de Planejamento e 
Coordenação da Presidência da 
República deveria incorporar as enti-
dades criadas após a publicação da Lei 
nº 10.180/2001, como a Secretaria de 
Ação Estratégica (SAE) e o Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social. 
O seu órgão central, a Secretaria de 
Planejamento e Coordenação Geral da 
Presidencia da República (SEPLAN/
PR) disporia de uma estrutura orga-
nizacional dedicada à sua atividade 
precípua, permitindo-lhe foco concen-
trado nas tarefas anteriormente rela-
cionadas12: Secretaria de Planejamento 
de Longo Prazo (análise de problemas 
complexos de natureza multisetorial e 
multidimensional, elaboração de cená-
rios prospectivos, avaliação de consis-
tência intertemporal); Secretaria de 
Planejamento Plurianual e Programação 
de Investimentos Estratégicos (fusão 
da SPI com a SEPAC), com a missão 
de preparar e coordenar as prioridades 
explicitadas pelo programa de governo 
e os programas e projetos considerados 
críticos, por terem elevada repercussão 
socioeconômica, territorial e ambien-
tal. A seleção de projetos derivados dos 
projetos estratégicos, os cuidados com 
a execução, a cobrança de informações 
e a remoção de gargalos, afetos atual-
mente à SEPAC, também ficariam a 
cargo da Secretaria, contando, agora, 
com a estrutura sugerida no próximo 
parágrafo; Secretaria de Orçamento 
(SOF e DEST); uma Secretaria de 
Monitoramento e Avaliação, cuidan-
do, ademais, de desenvolver méto-
dos e técnicas para os executores, 

conceber e gerir os sistemas de infor-
mações gerenciais, sobre o contexto e 
sobre a atuação de atores relevantes a 
cada prioridade, fornecendo os indi-
cadores necessários às instâncias deci-
sórias e ao órgão central. À SEPLAN/
PR deveria se juntar a SAF (Subchefia 
de Assuntos Federativos da Secretaria 
de Relações Institucionais/PR), pois o 
Governo Federal não pode mais negli-
genciar o fato de que a federação encon-
tra-se em prolongada crise e que grande 
parte das ações das políticas nacionais 
é executada por entes federados que 
dispõem de desiguais (e quase sempre 
insuficientes) capacidades técnico-bu-
rocráticas, organizacionais e finan-
ceiras. Consequentemente, há de ser 
feito um esforço da União para equa-
lizar as capacidades demandadas para 
ter eficácia, eficiência e oportunidade 
nos programas federais com execução 
descentralizada. Há que ser redefinida 
a atuação da SEAIN, pois a cada vez se 
tornam menos relevantes os emprésti-
mos junto aos organismos multilate-
rais de financiamento e aumentam os 
requerimentos para uma atuação mais 
incisiva junto a fóruns internacionais e 
para intensificar a integração regional. 
Parece fazer sentido vincular ao órgão 
central do sistema, além do IBGE, o 
IPEA e a ENAP (que será objeto de 
uma proposição mais a frente), outras 
entidades como o CDES e o Fórum 
Interconselhos (devidamente institu-
cionalizado). Ambos jogam importante 
papel na articulação de interesses, na 
construção de consensos e na ausculta-
ção da sociedade civil.
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Secretaria de
Planejamento 

e Coordenação Geral
(Entidades Vinculadas:

IPEA, IBGE, ENAP)

Secretaria 
Executiva:

.Assessoria Especial de 
Planejamento Estratégico

. Subsecretaria de Orçamento, 
Finanças e Administração

Gabinete Ministro:

.Núcleo de Ass. Tecnopolítico
.Sala de Situação
.Ass. Econômica
.Ass. Parlamentar

.Conjur

Secretaria de
Planejamento 

de Longo 
Prazo (SAE)

Secretaria 
de

Monitoramento 
e Avaliação

(SAM + SAG)

Secretaria de
Planejamento 

Plurianual 
(PPA) e 

Programação 
Estratégica

(SPI + SEPAC)

Secretaria de
Articulação 

Institucional e 
Social (SAF + 
SEDES/CDES 

+ Forum 
Interconselhos)

Secretaria de
Orçamento 

Federal 
e Estatais

(SOF + DEST)

Secretaria de
Assuntos 

Internacionais
(SEAIN)

Imagina-se uma revisão das leis que 
orientam a lotação de APO e de outras 
carreiras cruciais ao planejamento estraté-
gico e à coordenação governamental (Art. 
30, da Lei 19.180/2001, especialistas em 
políticas públicas e gestão governamen-
tal).  O objetivo seria permitir a inserção 
desses servidores onde de fato são necessá-
rios. Assim, cada secretaria finalística dos 

ministérios deveria contar, junto ao gabi-
nete do (a) secretário (o) de uma Assessoria 
de Planejamento Estratégico, tripulada 
por integrantes das carreiras acima referi-
das. Nas Secretarias Executivas dos minis-
térios seriam criadas Assessorias Especiais 
de Planejamento Estratégico, incumbidas 
de estruturar e manter vigente os planos 
setoriais, produzindo conhecimento e 
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informação para a tomada de decisões 
com alta direcionalidade. Aos Gabinetes 
dos Ministros seriam destinados Grupos 
de Processamento Técnico-político, com a 
atribuição de fazer as avaliações de última 
instância que antecedem o processo deci-
sório e de traduzir para os dirigentes, 
gestores e servidores as determinações, 
diretrizes e demandas do ministro.

Em contrapartida a essa reestruturação, 
um Ministério da Gestão Pública seria 
organizado, absorvendo as atribuições das 
atuais SEGEP, SLTI, SRT, SPU (e, talvez, 
uma secretaria dedicada ao monitoramen-
to e gestão intensiva de projetos derivados 
dos estratégicos, hoje sob a responsabilida-
de da SEPAC).

Ministério da 
Gestão Pública

(Entidade Vinculada:
Funpresp)

Secretaria Executiva:

.Assessoria Especial de 
Planejamento Estratégico

. Subsecretaria de Orçamento, 
Finanças e Administração

Gabinete Ministro:

.Núcleo de Ass. Tecnopolítico
.Sala de Situação
.Ass. Econômica
.Ass. Parlamentar

.Conjur

Secretaria da
Gestão Pública

(SEGEP)

Secretaria de
Logística e 

Tecnologia da 
Informação

(SLTI)

Secretaria de
Relações de 

Trabalho
(SRT)

Secretaria do
Patrimônio da 

União
(SPU)

Secretaria 
de Projetos 
Especiais

(gestão intensiva)
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Ministério do
Ordenamento Territorial
(Entidades Vinculadas: 

Codevasf, EPL)
(Autarquias: ANA, SUDENE, 

SUDAM, SEDECO)

Secretaria Executiva:

.Assessoria Especial de 
Planejamento Estratégico

. Subsecretaria de Orçamento, 
Finanças e Administração

Gabinete Ministro:

.Núcleo de Ass. Tecnopolítico
.Sala de Situação
.Ass. Econômica
.Ass. Parlamentar

.Conjur

Secretaria do
Ordenamento 

Territorial

Secretaria de 
Defesa Civil

Secretaria de
Desenvolvimento 

Regional

Secretaria do
Desenvolvimento 

Territorial

Na mesma linha de auxiliar a operação do 
Sistema Federal de Planejamento, limpando 
o órgão central das atribuições impróprias, 
mas constituindo outros organismos compe-
tentes e funcionalmente coesos, vislumbra-
se a necessidade de ser criado um Ministério 
do Ordenamento e do Desenvolvimento 
Territorial que incorporaria a maioria das 
atribuições, instrumentos, entidades subor-
dinadas e vinculadas do atual Ministério 
da Integração (exceto irrigação transferida 
para o MDA); a Empresa de Planejamento 
e Logística, por seu poder de remodelar o 
território, reduzir distâncias, induzir o movi-
mento de pessoas e atividades econômicas; 
a ANA, por motivos idênticos aos da EPL. 

Ademais, o novo órgão responderia, junto 
com o MMA, pelo zoneamento ecológico
-econômico de todo o território nacional, 
transformando-o em efetivo instrumento 
de regulação do uso do solo, estabeleceria o 
Mecanismo de Desenvolvimento Territorial 
(Estudos e Relatórios de Impacto Sócio-
Territorial, Planos de Desenvolvimento 
Sócio-Territorial) com vistas a permitir o 
maior benefício socioeconômico possível de 
toda intervenção pública ou privada consi-
derada impactante – transformar a poten-
cial produção de problemas (grandes obras 
públicas, grandes investimento privados) 
em motor de desenvolvimento local susten-
tável e inclusivo.
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Os Ministérios da Gestão Pública e 
do Ordenamento e Desenvolvimento 
Territorial não seriam partícipes do 
Sistema de Planejamento Federal, mas 
decisivos auxiliares para a consecução dos 
objetivos do desenvolvimento nacional.

3.1 A Urgência da Capacitação em 
Planejamento Estratégico Público.

O planejamento estratégico governa-
mental no Brasil padece de alguns males: 
há uma considerável incompreensão sob 
o lugar que ele deve ocupar na condução 
política dos processos de transformação 
social (em sentido amplo e em oposição 
a tudo que não é natural). Daí que não é 
demandado e não se busca o seu desen-
volvimento teórico e metodológico. A 

experiência nacional e internacional revela 
que tais desenvolvimentos acontecem por 
conta de esforços intelectuais e operacio-
nais empreendidos no interior dos próprios 
governos para resolver problemas decor-
rentes da prática de governar, não sendo 
muito significativa a contribuição oriunda 
das academias. Todavia há que ser regis-
trado o considerável aporte oferecido pelo 
Sistema ONU, organismos setoriais como 
FAO (Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e Alimentação), OMS 
(Organização Mundial da Saúde), UNIDO 
(Organização das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Industrial), UNESCO 
(Fundo das Nações Unidas para a Educação 
e Cultura), entre outros e, principalmente, a 
CEPAL/ILPES (Comissão Econômica para 
a América Latina e Caribe/Instituto Latino 
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americano e do Caribe de Planejamento 
Econômico e Social). Como recordado 
anteriormente, o IPEA/CENDEC reali-
zou grande parte desse esforço no Brasil, 
deixando de fazê-lo há algumas décadas.

A ENAP tem se esforçado, lutando contra 
uma realidade adversa: as fortes legiões do 
gerencialismo neoliberal que ainda domi-
nam boa parte de nossas universidades e 
marcam forte presença entre dirigentes, 
gestores e servidores públicos; a quase 
inexistência de planejadores de boa estir-
pe que pudessem dedicar-se à capacitação 
dos servidores que ingressam no sistema; 
o pouco valor atribuído por dirigentes 
em alocar quadros técnicos qualificados e 
tempo na preparação de cursos que possi-
bilitem dar partida à superação das debili-
dades identificadas, 

Assim, três possibilidades se apresentam: 

•	A	primeira,	e	menos	desejável,	é	trans-
ferir a ENAP para o Ministério da Gestão 
Pública com a incumbência de formar ou 
complementar a formação de servidores 
não integrantes das carreiras dedicadas 
ao planejamento estratégico público e ao 
assessoramento técnico-político. Menos 
desejável por reduzir as possibilidades de 
interação, os espaços de debate, o fluir 
do conhecimento sobre problemas surgi-
dos na prática de governar e como foram 
superados. Tudo isso forma um caldo de 
cultura instigante e produtor de inovações 
a ser devidamente considerado e aprovei-
tado. É de todo necessário, todavia, que 
a ENAP passe a contar com um corpo 
docente mais estável, que também pesqui-
se e desenvolva material instrucional 

avançado, em sintonia com os complexos 
problemas que afligem a Administração 
Federal. Problemas estes frequentemente 
desconsiderados, mascarados ou minimi-
zados, por exigirem tempo, conhecimento 
não trivial e dedicação para serem equa-
cionados ou superados.

•	 A	 segunda	 seria	 criar	 na	 estrutura	
da ENAP um Centro de Altos Estudos 
e Formação (CAEF-Gov) em Governo, 
dedicado exclusivamente a pesquisar, 
produzir conhecimento necessário ao 
avanço dos processos de governo, material 
instrucional e ferramentas metodológicas 
operacionais e oferecer cursos de longa 
duração, modulares ou não, e de média e 
curta duração. O tempo deve ser função 
dos requerimentos teóricos, técnico-meto-
dológicos, didático-pedagógicos e não das 
conveniências de dirigentes imprevidentes 
que relutam em formar adequadamente 
servidores, sempre sob a alegação de não 
poder liberá-los, dadas as urgências13 com 
as quais lidam. 

•	A	 terceira	 seria	 criar	 o	Centro	 como	
unidade autônoma, vinculada à Secretaria 
Executiva do órgão central do Sistema 
Federal de Planejamento. Seja nesta ou 
na opção anterior o que importa é o tipo 
de servidor a ser recrutado para tripu-
lar o CAEF-Gov e o modo de funciona-
mento do Centro. Imagina-se selecionar 
servidores integrantes de carreiras afins, 
com formação pertinente e grande expe-
riência em processos de governo. Um 
grupo composto por APO, Técnicos de 
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Planejamento e Pesquisa do IPEA, Técnico 
de Planejamento P-1501 do Grupo 
TP-1500, AFC, EPPG, AGU, Diplomatas, 
oficiais das Forças Armadas, aposentados 
que militaram intensamente no plane-
jamento governamental, todos dispos-
tos a estudarem, sistematizarem as suas 
respectivas experiências, pesquisarem e 
organizarem os avanços teóricos metodo-
lógicos, preparem material instrucional 
condizente e realizarem cursos, oficinas, 
laboratórios e o que mais for necessário 
para formarmos os planejadores exigidos 
pelos tempos atuais. Pode ser pensado 
um processo de identificação e seleção de 
quadros de colaboradores, integrantes das 
carreiras do ciclo de planejamento e gestão 
governamental (eventualmente servidores 
e empregados públicos de outras áreas e 
acadêmicos que possam trazer assuntos e 
matérias de interesse) e instalar um meca-
nismo incentivado de rodízio, com dedi-
cação por 2/3 anos ao Centro, ao cabo do 
período seriam substituídos por outros 
com igual perfil e disposição.

É preciso ter em conta que formar plane-
jadores de um novo tipo e assessores técni-
co-políticos não é algo que esteja possível 
usando manuais de uso corrente14.  As maté-
rias ou disciplinas que dominariam a progra-
mação do CAEF-Gov seriam algo como o que 
se segue15:

•	Teoria	do	Jogo	Social

•	A	organização	dos	Governos	

•	 Estrutura	 e	Dinâmica	 das	 Sociedades	
Contemporânea

•	Os	Processos	de	Transformação	Social

•	O	Processo	de	Governar

•	História	do	Planejamento	
Governamental 

•	A	Explicação	Situacional

•	A	Explicação	Situacional	de	Problemas	
Complexos  

•	Análise	Estratégica

•	Estudo	de	Atores

•	Simulação	Histórica	

•	 Estudos	 de	 Futuro	 e	 Prospectiva	
Estratégica

•	Planejamento	Estratégico	Público

•	Planejamento	Estratégico	Setorial

•	Desenho	de	Programas	e	o	Orçamento	
por Programa 

•	Gestão	de	Programas	Multissetoriais	

•	Monitoramento	e	Avaliação	da	Gestão	
Pública

•	 Sistemas	 de	 Informações	 sobre	
Investimentos (públicos e privados)

•	 Gabinete	 do	 Dirigente	 e	 Sistema	 de	
Direção Estratégica

•	Administração	de	Conversações

•	Técnica	de	Jogos

•	Estratégias	e	Técnicas	de	\Negociação

•	Análise	de	Grande	Estratégia

Tais indicações são apenas algumas entre 
outras que a avaliação da experiência prática 
irá revelar. Uma entidade como o CAEF-Gov 
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deverá realizar uma permanente pesqui-
sa junto à alta e média direção do aparato 
governamental em busca dos problemas que 
os afligem e estão carecendo de tratamento 
satisfatório. Esses problemas também passa-
riam a compor a agenda de estudos e desen-
volvimento do Centro.

4. Finalizando.

Significativos atores sociais reclamam 
que o Governo não oferece uma visão clara 
e abrangente dos caminhos que pretende 
seguir e de aonde quer chegar. Necessitam 
disso para se posicionarem e mobilizar os 
recursos que controlam, sejam para refor-
çarem a caminhada e validar os objetivos, 
sejam para alterar o roteiro e fazê-lo mais 
próximo aos seus interesses.

No interior do aparato da administração 
pública federal é facilmente encontrado o 
reconhecimento de que a extrema segmen-
tação setorial da estrutura organizacional 
do governo produz ineficiências e ineficá-
cias. Não se produz sinergia, não é permi-
tido o surgimento da nova qualidade, da 
nova capacidade, o aumento da potência 
realizadora/transformadora possibilitado 
pela conjugação programada e coordena-
da de múltiplas e diversas competências.  

Ademais, o Brasil se posiciona no cená-
rio econômico e político internacional 
com um peso tal que não admite falta de 
clareza sobre qual nação quer ser em um 
futuro não longínquo. O estágio socioeco-
nômico alcançado nos coloca em encru-
zilhadas que requerem projeto nacional 
e capacidade de construí-lo, ou seja, de 

planejamento estratégico de alto nível, 
praticado cotidianamente, como o prin-
cipal sistema de direção e coordenação 
governamental.

O aqui apresentado dá vazão a um 
entendimento por muitos compartilhados 
e, principalmente, a uma comprometida 
vontade de ver o governo galgar estágios 
superiores de direcionalidade e eficácia 
global. Acreditamos que o momento é 
oportuno, que é no período pré-eleitoral 
que os projetos de mudança encontram 
ambiente mais propício para obterem a 
consideração dos dirigentes.

Há aqui, também, a expectativa de 
se ter conseguido mostrar viabilidade 
para a reforma do Sistema Federal de 
Planejamento. Os meios e recursos para 
tanto estão, no fundamental, sob o contro-
le do Poder Executivo16. Mesmo algumas 
mudanças legais necessárias apresentam 
(como mostra a história mais ou menos 
recente) fácil tramitação legislativa. 

Por ser organizativamente mais fácil, e 
demandar menos tempo para produzir 
frutos, talvez deva-se priorizar a implanta-
ção do CAEF-Gov e a formação de plane-
jadores. Reforça-se, desse modo a própria 
viabilidade das mudanças, ao mesmo 
tempo em que é propiciada a introdução 
progressiva de melhorias no funciona-
mento do sistema.

São essas as apostas dos autores.
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NOTAS
1São várias as declarações de políticos, autorida-

des, personalidades e estudiosos apontando para essa 
carência.  

2Ver Garcia, Ronaldo C. (coord.) – Acelerar a 
Inclusão Produtiva: o novo ciclo de investimentos e 
oportunidades de superação das desigualdades sociais 

e regionais. Brasília, MDS/SAIP, out/2010.

3Citados apenas os parágrafos mais diretamente 
implicados.

4Art. 35. O disposto no art. 165, § 7º, será cumprido de 
forma progressiva, no prazo de até dez anos, distribuindo-
se os recursos entre as regiões macroeconômicas em razão 
proporcional à população, a partir da situação verificada 
no biênio 1986-87.

§ 2º - Até a entrada em vigor da lei complementar a 
que se refere o art. 165, § 9º, I e II, serão obedecidas as 
seguintes normas:

I - o projeto do plano plurianual, para vigência até o 
final do primeiro exercício financeiro do mandato presi-
dencial subsequente, será encaminhado até quatro meses 
antes do encerramento do primeiro exercício financeiro 
e devolvido para sanção até o encerramento da sessão 
legislativa;

II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será 
encaminhado até oito meses e meio antes do encerramen-
to do exercício financeiro e devolvido para sanção até o 
encerramento do primeiro período da sessão legislativa;

III - o projeto de lei orçamentária da União será enca-
minhado até quatro meses antes do encerramento do 
exercício financeiro e devolvido para sanção até o encer-
ramento da sessão legislativa.

5Ver Garcia, Ronaldo C. - A Reorganização do Processo 
de Planejamento do Governo Federal: O PPA 2000-2003, 
IPEA, Texto para Discussão nº 726, Brasília, maio de 2000.

6Art. 7º - Compete às unidades responsáveis pelas ativi-
dades de planejamento:

I - elaborar e supervisionar a execução de planos e 
programas nacionais e setoriais de desenvolvimento 
econômico e social;

II - coordenar a elaboração dos projetos de lei do plano 
plurianual e o item, metas e prioridades da Administração 
Pública Federal, integrantes do projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias, bem como de suas alterações, compatibili-
zando as propostas de todos os Poderes, órgãos e entida-
des integrantes da Administração Pública Federal com os 
objetivos governamentais e os recursos disponíveis;

III - acompanhar física e financeiramente os planos e 
programas referidos nos incisos I e II deste artigo, bem 
como avaliá-los, quanto à eficácia e efetividade, com vistas 
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a subsidiar o processo de alocação de recursos públicos, a 
política de gastos e a coordenação das ações do governo;

IV - assegurar que as unidades administrativas respon-
sáveis pela execução dos programas, projetos e atividades 
da Administração Pública Federal mantenham rotinas de 
acompanhamento e avaliação da sua programação;

V - manter sistema de informações relacionados a indi-
cadores econômicos e sociais, assim como mecanismos 
para desenvolver previsões e informação estratégica sobre 
tendências e mudanças no âmbito nacional e internacional;

VI - identificar, analisar e avaliar os investimentos 
estratégicos do Governo, suas fontes de financiamen-
to e sua articulação com os investimentos privados, 
bem como prestar o apoio gerencial e institucional à sua 
implementação;

VII - realizar estudos e pesquisas socioeconômicas e 
análises de políticas públicas;

VIII - estabelecer políticas e diretrizes gerais para a 
atuação das empresas estatais.

7Parágrafo único. Consideram-se empresas estatais, 
para efeito do disposto no inciso VIII, as empresas públi-
cas, as sociedades de economia mista, suas subsidiárias e 
controladas e demais empresas em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com 
direito a voto.

8Pesquisa realizada sob o amparo de uma parceria SPI/
SOF/Assecor -“Diagnóstico dos Setoriais de Planejamento 
e de Orçamento Federal”, maio de 2013, atesta a concen-
tração dos Analistas de Planejamento e Orçamento nas 
SPO (Subsecretarias de Planejamento e Orçamento), 
SPOA (Subsecretarias de Planejamento, Orçamento e 
Administração), SOAD (Subsecretarias de Orçamento 
e Administração), Departamentos ou Coordenações de 
Planejamento e Orçamento ou equivalentes. 

9Curiosamente, os que já têm ou posteriormente fazem 
cursos de especialização ou mestrado concentram-se nas 
áreas de Administração, Administração Pública, Finanças 
e Finanças Públicas, Economia, Engenharia, Direito e 
Políticas Públicas. Ver SPI/SOF/Assecor, op.cit.

10Relatórios Anuais de Atividades, vários anos, 
CENDEC/IPEA, Memória Técnica do IPEA.

11Escola Nacional de Administração – ENAP- Catálogo 
de Cursos, 2013. www.enap.gov.br, acessado em 18.07.2014

12Garcia, Ronaldo C. - “O PPA: o que não é e o que pode 
ser”. Políticas Sociais – acompanhamento e análise, nº 20. 

Brasília: IPEA, 2012

13Deve ser lembrado que nos antigos livros texto de 
planejamento governamental e nas formulações contem-
porâneas mais sofisticadas, a orçamentação do plano 
sempre aparece como uma atividade intermediária do 
processo e nunca com o destaque que lhe foi conferi-
do pela onda neoliberal: Ministério do Planejamento e 
Orçamento; Ministério do Orçamento e Gestão; Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, etc.

14Quase sempre as urgências são tarefas demandadas 
há tempos e não feitas no tempo certo. Diferentemente, 
as emergências acontecem de repente, sem aviso, e exigem 
respostas rápidas.  

15Ver a título de exemplo:  Dror, Yehezkel – “O adminis-
trador público tipo delta para o século 21”. 

16Revista do Serviço Público, Ano 48, Número 2, 
Brasília, ENAP, Mai-Ago de 1997 e La Capacidad de 
Gobernar,  Fondo de Cultura Economica, México, 
D.F. 1996. E, também, Matus, Carlos – Política 
Planejamento e Governo. Brasília, IPEA, 1993
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

17No fundamental, trata-se da proposta de Carlos Matus 
apresentada em Política Planejamento e Governo. Brasília, 
IPEA, 1993.                                                                    

18Observação complementar: os demais ministérios, 
aqueles sem proposição de um organograma como os que 
se encontram em anexo, deveriam dispor de Assessorias 
de Planejamento Estratégico nos gabinetes de todas 
as secretarias finalísticas, de Assessorias Especiais de 
Planejamento Estratégico nas Secretarias-Executivas e de 
Núcleos de Processamento Técnico-político e salas de situ-
ação junto aos Gabinetes dos ministros.
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POLÍTICA E PLANEJAMENTO NO BRASIL:

Ronaldo Coutinho Garcia

José Celso Cardoso Jr.
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BALANÇO HISTÓRICO E PROPOSTAS AO PPA 2016-2019.

1. Introdução: a retomada do planejamen-
to governamental no Brasil nos anos 2000.

Em 2014, o Brasil realizou sua sétima 
eleição direta consecutiva para presidente 
da República. Ao longo de praticamente 
trinta anos (1984 a 2014), o país confor-
mou uma das maiores e mais intensas 
democracias do mundo, por meio da qual 
conseguiu proclamar nova Constituição 
Federal em 1988, estabilizar e legiti-
mar nova moeda nacional desde 1994 e 
testar satisfatoriamente a alternância de 
poder, tanto no Executivo e Legislativo 
em âmbito federal, como nos executivos 
e legislativos subnacionais, em processo 

contínuo, coletivo e cumulativo de aper-
feiçoamento institucional geral do país.

Não obstante a presença de tensões e 
recuos de várias ordens, é possível avaliar 
como positiva a ainda incipiente e incom-
pleta experiência democrática brasileira; 
indicação clara de que a dimensão de 
aprendizado político e social que lhe é 
inerente – e que apenas se faz possível 
em decorrência do seu exercício persis-
tente ao longo do tempo – constitui-se 
na mais importante característica deste 
que já é o mais duradouro período de 
vigência democrática do país em regime 
republicano.
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Com isso, quer-se dizer que não parece 
descabido relacionar positivamente 
alguns auspiciosos fatos recentes, com 
o exercício – mais uma vez – contínuo, 
coletivo e cumulativo de vigência demo-
crática no Brasil, cujo sentido de perma-
nência aponta não somente para proces-
sos de amadurecimento crescente do 
Estado e das instituições públicas, como 
também para grandes desafios que ainda 
pairam sobre a sociedade brasileira.

Neste campo, trata-se de mobilizar 
esforços de compreensão e de atuação, 
linhas gerais, em torno de três conjuntos 
de desafios, a saber:

•	 Incremento	 de	 qualidade	 dos	 bens	
e serviços públicos disponibilizados à 
sociedade;

•	 Equacionamento	 dos	 esquemas	 de	
financiamento para diversas políticas 
públicas de orientação federal; e

•	 Aperfeiçoamentos	 institucionais-le-
gais no espectro amplo do planejamento 
governamental para a execução adequa-
da (vale dizer: eficiente, eficaz e efetiva) 
e aderente (às realidades socioeconômi-
cas) das diversas políticas públicas em 
ação pelo país.

A questão é que, depois de mais de 
duas décadas de relativa estagnação 
econômica (1980 a 2003) e indefinições 
quanto ao modelo de desenvolvimento a 
seguir, o Brasil retomou certa capacidade 
de crescimento de sua economia a partir 
de 2004. Neste ambiente, vários docu-
mentos e movimentos concretos foram 
produzidos pelo governo brasileiro, 

tratando da questão do desenvolvimen-
to e do planejamento. É, portanto, a 
emergência de nova fase de crescimento 
econômico em anos recentes que reacen-
de a necessidade de reativação do Estado, 
em meio à crise econômica internacional 
em curso desde 2008, particularmente a 
reativação de suas instituições e instru-
mentos de planejamento estratégico. É 
nesse contexto, então, que se insere hoje 
a discussão que visa a contribuir para 
o movimento de atualização e ressigni-
ficação do planejamento governamen-
tal no Brasil, tanto por se acreditar que 
isso seja necessário e meritório em si 
mesmo, como porque se defende aqui a 
ideia de que o momento histórico nacio-
nal esteja particularmente propício a tal 
empreitada.

Este texto realiza breve balanço e 
contextualização histórica acerca da 
emergência, auge e declínio do planeja-
mento governamental no Brasil, buscan-
do identificar elementos teóricos e empí-
ricos a justificar – quiçá – a sua retomada 
desde princípios do novo milênio, como 
função intrínseca, indelegável e estratégi-
ca do Estado brasileiro contemporâneo.

Nesta toada, lança propostas concre-
tas para um processo de reorganização 
institucional e política desta importante 
função governamental no país, e o faz a 
partir das perspectivas que se abrem ao 
Brasil com as eleições presidenciais de 
2014 e a chegada de um novo ciclo de 
formulação e implementação de políticas 
públicas, por exigência constitucional do 
PPA 2016-2019.
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2. Evidências Históricas1.

A certa altura de um dos livros mais 
incríveis da história da humanidade, Karl 
Polanyi argumenta:

“A expansão do sistema de mercado no século 
XIX foi sinônimo do comércio livre internacional, do 
mercado de trabalho competitivo e do padrão-ouro 
– eles formavam um conjunto. Não é de admirar 
que o liberalismo econômico tenha se transforma-
do numa religião secular, depois que se tornaram 
evidentes os grandes riscos desse empreendimento.

Não havia nada natural em relação ao laissez-
faire; (...) o próprio laissez-faire foi imposto pelo 
Estado. As décadas de 1930 e 1940 presenciaram 
não apenas uma explosão legislativa que repelia 
as regulamentações restritivas, mas também um 
aumento enorme das funções administrativas do 
Estado, dotado agora de uma burocracia central 
capaz de executar as tarefas estabelecidas pelos 
adeptos do liberalismo.

(...) a introdução dos mercados livres, longe de 
abolir a necessidade de controle, regulamenta-
ção e intervenção, incrementou enormemente o 
seu alcance. Os administradores tinham que estar 
sempre alertas para garantir o funcionamento livre 
do sistema. Assim, mesmo aqueles que desejavam 
ardentemente libertar o Estado de todos os deveres 
desnecessários, e cuja filosofia global exigia a restri-
ção das atividades do Estado, não tinham outra 
alternativa senão confiar a esse mesmo Estado os 
novos poderes, órgãos e instrumentos exigidos para 
o estabelecimento do laissez-faire.

Esse paradoxo foi sobrepujado por outro. 
Enquanto a economia laissez-faire foi o produto da 
ação deliberada do Estado, as restrições subsequen-
tes ao laissez-faire se iniciaram de maneira espon-
tânea. O laissez-faire foi planejado; o planejamento 
não.”

(Karl Polanyi, A Grande Transformação: as 
origens de nossa época.

Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2000, pg. 170 e 172).

A lógica do argumento é mais do que 
bem destrinchada e fundamentada ao 
longo de todo o livro, e o leitor fica ao 
final com a sensação de que o Século 
XX	seria	mesmo	palco	–	como	de	 fato	o	
foi – de um conjunto amplo de parado-
xos e contradições. Sem embargo, um 
dos paradoxos mais eloquentes se refere 
à aparente contradição entre o estrondo-
so crescimento do Estado e seus apare-
lhos e instrumentos de planejamento, 
regulação e controle, de um lado, e o não 
menos estrondoso crescimento da ideo-
logia de mercado como forma econômica 
dominante para organizar a produção, a 
distribuição e a apropriação primárias, 
em bases capitalistas, de toda a riqueza 
gerada socialmente.

Neste diapasão, pode-se dizer que o 
planejamento governamental, institu-
cionalizado mundo afora como função 
intrínseca e indelegável de Estado ao 
longo	do	Século	XX,	 talvez	 tenha	 sido	 a	
função contemporânea mais importan-
te para conectar e tentar equacionar as 
contradições do paradoxo acima mencio-
nado. De fato, em qualquer dos casos que 
se analise, mesmo considerando as enor-
mes diferenças de perfil, estilos, métodos e 
objetivos entre os modelos soviético, asiá-
tico (chinês, japonês, coreano...), alemão, 
francês, escandinavo, anglo-saxão (inglês, 
norte-americano...) ou mesmo latino-a-
mericano (brasileiro, mexicano, argenti-
no...), dentre outros, tratava-se sempre, 
em última instância, da missão de moder-
nizar o país por meio da ampliação dos 
mercados (ainda que sob controle estatal 

“A expansão do sistema de mercado no século 
XIX foi sinônimo do comércio livre internacional, do 
mercado de trabalho competitivo e do padrão-ouro 
– eles formavam um conjunto. Não é de admirar 
que o liberalismo econômico tenha se transforma-
do numa religião secular, depois que se tornaram 
evidentes os grandes riscos desse empreendimento.

Não havia nada natural em relação ao laissez-
faire; (...) o próprio laissez-faire foi imposto pelo 
Estado. As décadas de 1930 e 1940 presenciaram 
não apenas uma explosão legislativa que repelia 
as regulamentações restritivas, mas também um 
aumento enorme das funções administrativas do 
Estado, dotado agora de uma burocracia central 
capaz de executar as tarefas estabelecidas pelos 
adeptos do liberalismo.

(...) a introdução dos mercados livres, longe de 
abolir a necessidade de controle, regulamenta-
ção e intervenção, incrementou enormemente o 
seu alcance. Os administradores tinham que estar 
sempre alertas para garantir o funcionamento livre 
do sistema. Assim, mesmo aqueles que desejavam 
ardentemente libertar o Estado de todos os deveres 
desnecessários, e cuja filosofia global exigia a restri-
ção das atividades do Estado, não tinham outra 
alternativa senão confiar a esse mesmo Estado os 
novos poderes, órgãos e instrumentos exigidos para 
o estabelecimento do laissez-faire.

Esse paradoxo foi sobrepujado por outro. Enquanto 
a economia laissez-faire foi o produto da ação delibe-
rada do Estado, as restrições subsequentes ao laissez-
faire se iniciaram de maneira espontânea. O laissez-
faire foi planejado; o planejamento não.”

(Karl Polanyi, A Grande Transformação: as 
origens de nossa época.

Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2000, pg. 170 e 172)
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estrito) e da difusão do industrialismo 
como ideologia e como objetivo principal 
da planificação.

No plano político, tratava-se, ao 
menos na banda ocidental do planeta, 
de compatibilizar planejamento (vale 
dizer: ação deliberada do Estado sobre 
o mercado como domínio do econômi-
co) com democracia representativa (isto 
é: ampliação e garantia de liberdades 
políticas, civis e sociais), em contexto 
de reconstrução de países e nacionali-
dades após a 2ª guerra mundial. Hoje, 
olhando retrospectivamente, vê-se que 
esse desiderato foi bastante bem sucedi-
do, ensejando o período que veio a ser 
caracterizado como os 30 anos glorio-
sos da história do capitalismo ocidental 
(1945/50 a 1975/80).

Já em 1947, Karl Mannheim (1972) 
assim profetizava o desafio humanitário 
de sua época, num livro que apenas veio 
a público após a sua morte:

“Este é um livro sobre os princípios de 
uma sociedade planejada, porém demo-
crática – uma sociedade organizada 
estritamente em algumas de suas esfe-
ras básicas, mas que, no entanto, ofereça 
mais liberdade ali onde a liberdade seja 
essencial. Pretendemos planejar para a 
liberdade; por isso nos esforçaremos para 
definir seu conteúdo e para achar o cami-
nho que a ela conduz.”

(Karl Mannheim, Liberdade, Poder e 
Planificação Democrática.

São Paulo: Ed. Mestre Jou, 1972, 1ª 
edição em português,  pg. 17).

Assim, na prática, Europa Ocidental 
e América do Norte lançaram-se a esta 
aventura da planificação democráti-
ca, buscando conciliar o improvável: 
ampliação e garantia de liberdades polí-
ticas, civis e sociais, ao mesmo tempo 
que planejamento, regulação e controles 
deliberados do Estado sobre o domínio 
econômico dos mercados, sendo o capi-
talismo o modo principal de produção 
e distribuição primária de toda a rique-
za. A era dos mercados autorreguláveis 
havia ficado definitivamente para trás. 
Pois mesmo no interregno entre crises (a 
crise do padrão de regulação dos 30 anos 
gloriosos nos anos 1970, cujos marcos 
foram as crises do petróleo e o choque 
altista dos juros em 1979, e a crise da 
nova tentativa de regulação liberal trintas 
anos depois, cujo ápice se deu em 2009), 
o que se tem é uma situação na qual gran-
des conglomerados multi-inter-transna-
cionais (de capitais públicos e privados) 
disputam com governos enfraquecidos o 
controle dos seus respectivos mercados 
ou zonas de influência.

Infelizmente, a experiência da América 
Latina ficou bem distante dos êxitos da 
Europa Ocidental e da América do Norte 
na fase de montagem dessa engenharia 
civilizatória. Apesar da rápida difusão da 
ideologia e práticas do planejamento do 
mercado no pós 2ª guerra, a maior parte 
dos seus experimentos concretos teve que 
conviver com períodos longos de auto-
ritarismos e ditaduras. Desta maneira, 
não frutificou pela América Latina uma 
cultura de planificação democrática que 

“Este é um livro sobre os princípios de uma 
sociedade planejada, porém democrática – 
uma sociedade organizada estritamente em 
algumas de suas esferas básicas, mas que, no 
entanto, ofereça mais liberdade ali onde a 
liberdade seja essencial. Pretendemos plane-
jar para a liberdade; por isso nos esforçare-
mos para definir seu conteúdo e para achar o 
caminho que a ela conduz.”

(Karl Mannheim, Liberdade, Poder e 
Planificação Democrática.

São Paulo: Ed. Mestre Jou, 1972, 1ª edição 
em português,  pg. 17).
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pudesse ser capaz de contrabalançar, com 
valores da civilização contemporânea, 
o avanço do capitalismo desregulado e 
predatório sobre nossos povos, instituições 
e economias.

Mesmo assim, houve momentos em que 
se buscou refletir e reorientar as teorias e 
as práticas do planejamento governamen-
tal no continente. Seja da ótica da partici-
pação do setor público na planificação e na 
economia (TINBERGEN, 1967; CIBOTTI 
& SIERRA, 1970), seja em relação aos 
principais problemas da planificação na 
América Latina (ILPES, 1974a; ILPES, 
1974b; DE MATTOS, 1979; BROMLEY 
& BUSTELO, 1982; BITTENCOURT, 
GALVÁN, MOREIRA & VÁZQUEZ, 2012; 
MARTNER & MATTAR, 2012; FRANCO, 
2013), ou especificamente em relação 
ao Brasil (LESSA, 1981; DRAIBE, 1985; 
LESSA, 1988; KON, 1999; MINDLIN, 
2001; MUNTEAL, VENTAPANE & 
FREIXO,	2006;	IANNI,	2009;	FURTADO,	
2011; BASTOS & FONSECA, 2012), o fato 
é que a questão da compatibilização entre 
democracia e planejamento esteve desde 
os primórdios no centro das análises e 
prospecções capitaneadas tanto pela Cepal 
e Ilpes, como por intelectuais do campo 
progressista da esquerda política brasilei-
ra e latino-americana (FERREIRA, 1982; 
HADDAD & EDLER, 1986; CEPAL, 1987; 
HOPENHAYN, 1992; CARDOSO, 1993; 
MATUS, 1996; CEPAL, 1998; DROR, 
1999; RODRIGUEZ, 2006; FRANCO 
& LANZARO, 2006; DOWBOR, 2008; 
PINTO, 2008; DEVINE, 2009; CARDOSO 
JR., PINTO & LINHARES, 2010; 
CARDOSO JR., 2011; SICSÚ & DIAS 
REIS, 2010; MORETTI, 2012; CARDOSO 

JR. & GARCIA, 2014).

Como bem resume um dos documentos 
comemorativos dos 50 anos do ILPES,

“...em um mundo bipolarizado pela 
Guerra Fria, a planificação se afirmou nos 
países de economia centralizada com obje-
tivos diferentes daqueles que lhe foram 
atribuídos nos países ocidentais. Para os 
primeiros, o planejamento constituiu-se 
em ferramenta de transformação ou modi-
ficação total do curso da história; para os 
outros foi um instrumento de cálculo e 
previsão dos sistemas econômicos vigen-
tes. Quanto a América Latina, que transi-
tava para o desenvolvimento sem perten-
cer a nenhum dos grupos anteriores e onde 
a democracia não estava assentada em 
todos os seus países, se formulava ainda a 
pergunta sobre qual seria ou deveria ser a 
função da planificação.” (Tradução livre do 
autor).

(R. Martner & J. Máttar, Los Fundamentos 
de la Planificación del Desarrollo en

América Latina y el Caribe. Santiago do 
Chile: Ilpes/Cepal, 2012, pg. 14).

Já no caso especificamente brasileiro, 
vive-se intensamente esse momentum 
situacional no período que vai de meados 
dos anos 1930 ao final dos anos 1970. De 
modo bem geral, é possível afirmar que, 
ao longo do período republicano brasi-
leiro, o Estado que se vai constituindo 
está fortemente orientado pela missão de 
transformar as estruturas econômicas e 
sociais da Nação no sentido do desenvol-
vimento, sendo a industrialização, como 

“...em um mundo bipolarizado pela 
Guerra Fria, a planificação se afirmou 
nos países de economia centralizada com 
objetivos diferentes daqueles que lhe foram 
atribuídos nos países ocidentais. Para os 
primeiros, o planejamento constituiu-se em 
ferramenta de transformação ou modifica-
ção total do curso da história; para os outros 
foi um instrumento de cálculo e previsão 
dos sistemas econômicos vigentes. Quanto 
a América Latina, que transitava para o 
desenvolvimento sem pertencer a nenhum 
dos grupos anteriores e onde a democra-
cia não estava assentada em todos os seus 
países, se formulava ainda a pergunta sobre 
qual seria ou deveria ser a função da plani-
ficação.” (Tradução livre do autor).

(R. Martner & J. Máttar, Los Fundamentos 
de la Planificación del Desarrollo en

América Latina y el Caribe. Santiago do 
Chile: Ilpes/Cepal, 2012, pg. 14).
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antecipado acima, a maneira histori-
camente datada e preponderante de se 
fazer isso.

Ocorre que, em contexto de desen-
volvimento tardio, vale dizer, quando 
as bases políticas e materiais do capi-
talismo já se encontram constituídas e 
dominadas pelos países ditos centrais 
– ou de capitalismo originário, cf. 
OLIVEIRA (2003) –, a tarefa do desen-
volvimento com industrialização apenas 
se torna factível a países que enfrentam 
adequadamente as restrições financei-
ras e tecnológicas que então dominam 
o cenário mundial. Isso, por sua vez, 
apenas se faz possível em contextos tais 
que os Estados nacionais consigam dar 
materialidade e sentido político à ideo-
logia do industrialismo, como forma de 
organização social para a superação do 
atraso. Daí ser inescapável a montagem 
de estruturas ou sistemas de planejamen-
to governamental por meio dos quais 
a missão desenvolvimentista possa se 
realizar naquele espaço-tempo nacional.

O sentido de urgência que está asso-
ciado à tarefa industrializante faz com 
que o aparato de planejamento, ainda 
que precário e insuficiente, organize-
se e avance de modo mais rápido que a 
própria estruturação dos demais apare-
lhos administrativos (e participativos) 
do Estado, dos quais aqueles destinados 
à gestão pública propriamente dita – 
com destaque óbvio aos sistemas desti-
nados à estruturação e ao gerenciamen-
to da burocracia, bem como às funções 
de arrecadação, orçamentação, gestão 
da moeda, implementação, participação, 

monitoramento, avaliação e controle das 
ações de governo – vêm apenas a rebo-
que, tardiamente frente ao planejamento.

Em outras palavras, a primazia do 
planejamento frente à gestão, ao longo 
praticamente	 de	 todo	 o	 século	 XX,	
decorreria, em síntese, do contexto 
histórico que obriga o Estado brasileiro a 
correr contra o tempo, superando etapas 
no longo e difícil processo de montagem 
das bases materiais e políticas neces-
sárias à missão de transformação das 
estruturas locais, visando ao desenvol-
vimento nacional. Basicamente, fala-se, 
nesse contexto, da montagem dos esque-
mas de financiamento e de apropriação 
tecnológica – isto é, suas bases materiais 
– e da difusão da ideologia do industria-
lismo e da obtenção de apoio ou adesão 
social ampla ao projeto desenvolvimen-
tista – ou seja, suas bases políticas. E 
estas, é bom que se diga, se dão com ou 
sem democracia formal.

A estruturação das instituições – isto 
é, estruturação das instâncias, das orga-
nizações, dos instrumentos e dos proce-
dimentos – necessárias à administração 
e à gestão pública cotidiana do Estado, 
atividades estas tão cruciais quanto as 
de planejamento para o desenvolvimen-
to das nações, padeceu, no Brasil, de 
grande atavismo, a despeito das iniciati-
vas deflagradas tanto por Getúlio Vargas, 
com o Departamento Administrativo 
do Serviço Público (DASP), como 
pelos militares, por meio do Plano de 
Ação Econômica do Governo (PAEG),2  
como ainda pelas inovações contidas na 
Constituição Federal de 1988 (CF/88), 
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ou por fim, com os elementos da refor-
ma gerencialista propugnada na década 
de 1990 – ou seja, os quatro grandes 
momentos de reformas (ou tentativas 
de reformas) na organização e funciona-
mento da administração pública brasi-
leira, vivenciadas durante o nosso longo 
século republicano, até o momento.

Ainda do ponto de vista dos aparatos 
de gestão pública, em especial o perío-
do autoritário de 1964-1985 parece ter 
demonstrado que nem mesmo missão, 
hierarquia e disciplina – motes milita-
res clássicos – seriam suficientes para 
alterar os traços arraigados de autorita-
rismo, patrimonialismo e burocratismo 
ainda presentes na condução cotidiana 
das ações estatais. Pelo contrário, é de se 
supor que as características impositivas 
e autoritárias do planejamento governa-
mental à época tenham até mesmo refor-
çado aqueles traços históricos.

No período de vigência do autorita-
rismo-tecnoburocrático no Brasil, fica 
claro que, somando a repressão aberta 
do regime com o baixo nível existen-
te de institucionalização das estrutu-
ras de representação da sociedade e de 
canalização dos interesses no âmbito do 
Estado, preponderavam, sobre critérios 
racionais-legais, preceitos fundamen-
talmente patrimonialistas na resolução 
de conflitos e na tomada de decisões. 
A imagem dos “anéis burocráticos” 
construída nesta época pelo sociólo-
go Fernando Henrique Cardoso (1993) 
resume e exemplifica bem esta questão.

Não são pequenos, portanto, o 

significado e as consequências de longa 
duração, advindos tanto do processo de 
redemocratização política que se inicia 
ainda na segunda metade da década de 
1970, como do processo de reconsti-
tucionalização que toma conta do país 
ao longo das décadas seguintes. Ocorre 
que, se por um lado, ambos os movimen-
tos recolocam na agenda pública temas 
e personagens alijados dos processos 
decisórios mais importantes, por outro, 
é lamentável que isso tenha aconteci-
do em simultâneo ao esfacelamento do 
ímpeto desenvolvimentista que perdu-
rara no país, grosso modo, entre 1930 e 
1980. Isso porque, em contexto de endi-
vidamento externo exacerbado e regime 
interno de estaginflação persistente, a 
pujança potencial presente na recupera-
ção da vida democrática se viu limitada 
pelos severos constrangimentos decor-
rentes da política econômica do período, 
com reflexos marcantes sobre as condi-
ções de vida e de reprodução social da 
população brasileira.

Ademais, em contexto no qual a situa-
ção socioeconômica doméstica se dete-
riora e o pêndulo internacional ideo-
lógico se volta para o neoliberalismo, 
o Estado – e toda a compreensão e as 
estruturas de planejamento construídas 
até então, se bem que reconhecidamen-
te não ideais – começa a se esfacelar. 
Ao mesmo tempo, praticamente todo o 
esforço de planejamento governamen-
tal – se é que se pode chamar assim – 
passa a se concentrar no curto prazo, em 
formas de se debelar a inflação que foge 
ao controle.
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Desta feita, é durante a década de 
1990 que a primazia do planejamento 
sobre a gestão se inverte, em contexto, 
de um lado, de esgotamento e desmonte 
da função e das instituições de planeja-
mento governamental, tais quais haviam 
sido constituídas ao longo das décadas 
de 1930 a 1980 e, de outro, de domi-
nância liberal, tanto ideológica como 
econômica e política. Nesse período, 
alinhada ao pacote mais geral de reco-
mendações emanadas pelo Consenso de 
Washington, surge e ganha força uma 
agenda de reforma do Estado que tem 
na primazia da gestão pública sobre o 
planejamento um de seus traços mais 
evidentes.

No contexto de liberalismo econô-
mico da época, de fato, o planejamen-
to (no sentido forte do termo) passa a 
ser algo não só desnecessário à ideia de 
Estado mínimo, como também preju-
dicial à nova compreensão de desen-
volvimento que se instaura. Vale dizer, 
concepção centrada na ideia de que 
desenvolvimento é algo que acontece a 
um país quando movido por suas forças 
sociais e de mercado, ambas reguladas 
privadamente.

Em lugar, portanto, de sofisticar e 
aperfeiçoar as instituições de planeja-
mento – isto é, suas instâncias, organi-
zações, instrumentos e procedimentos 
–, faz-se justamente o contrário, em 
um movimento que busca reduzir tal 
função a algo meramente técnico-ope-
racional, destituído de sentido estraté-
gico ou mesmo discricionário. A função 
planejamento passa a ser uma entre 

tantas outras funções da administração 
e da gestão estatal, algo como cuidar da 
folha de pagamento dos funcionários ou 
informatizar as repartições públicas.3

Agendas de gestão pública, voltadas 
basicamente à racionalização de proce-
dimentos relativos ao gerenciamento 
da burocracia e das funções de arreca-
dação, orçamentação, gestão da moeda, 
implementação, monitoramento, avalia-
ção e controle das ações de governo, 
porquanto relevantes, passam a dominar 
o debate, a teoria e a prática da reforma 
do Estado, como se apenas da eficiência 
– fazer mais com menos – fosse possível 
chegar à eficácia e à efetividade das polí-
ticas públicas. Por meio desse expedien-
te, planejar passa a ser compreendido, 
frequentemente, apenas como o proces-
so por meio do qual são compatibiliza-
das as ações a serem realizadas com os 
limites orçamentários previstos.

Sintomático dessa situação é o movi-
mento de migração de poder que se dá do 
então Ministério do Planejamento para 
o Ministério da Fazenda, com especial 
ênfase ao fortalecimento de estruturas 
de Estado destinadas ao gerenciamento 
da moeda (Banco Central do Brasil – 
BACEN), do gasto público (Secretaria 
de Orçamento Federal, do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão 
– SOF/MPOG) e da dívida pública 
(Secretaria do Tesouro Nacional, do 
Ministério da Fazenda – STN/MF). Em 
adição, sacramentam-se, por meio da 
CF/88, diretrizes de planejamento que 
possuem duas características marcan-
tes: i) centra-se em horizonte de curto e 
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médio prazo; e ii) vincula-se a restrições 
e imposições orçamentárias.

Resumidamente: o tipo de planeja-
mento que se busca implementar a partir 
das diretrizes constitucionais de 1988 
tem méritos, mas também problemas. O 
principal mérito talvez esteja concentra-
do na tentativa de transformar a ativida-
de de planejamento governamental em 
processo contínuo da ação estatal, para 
o que parece que se tornara fundamental 
reduzir e controlar – no dia a dia – os 
graus de discricionariedades intrínsecas 
desta atividade.4 Por sua vez, o principal 
problema talvez esteja refletido no diag-
nóstico de que, ao se reduzir o horizonte 
de ação possível do planejamento para 
o curto/médio prazo, condicionando-o, 
simultaneamente, ao orçamento prévio 
disponível, acabou-se, na verdade, trans-
formando esta atividade em ação de tipo 
operacional-cotidiana do Estado, como 
o são todas aquelas próprias da gestão ou 
da administração pública corrente.5

Ocorre, entretanto, que depois de mais 
de duas décadas de relativa estagnação 
econômica (1980 a 2003) e indefinições 
quanto ao modelo de desenvolvimento a 
seguir, o Brasil retomou certa capacidade 
de crescimento de sua economia a partir 
de 2004. Tal retomada mostrou-se funda-
mental para a melhoria de indicadores 
sociais e do mercado de trabalho no perí-
odo recente e, ao mesmo tempo, expli-
citou a necessidade da sustentação do 
crescimento para fazer frente aos desafios 
colocados para a construção de um país 
menos heterogêneo, desigual e injusto.

Neste ambiente de retomada do cresci-
mento e explicitação de dificuldades para 
a sua sustentação, vários documentos e 
movimentos concretos foram produzi-
dos pelo governo brasileiro, tratando da 
questão do desenvolvimento e do plane-
jamento. É, portanto, a emergência de 
nova fase de crescimento econômico em 
anos recentes que reacende a necessida-
de de reativação do Estado, em meio à 
crise econômica internacional em curso 
desde 2008, particularmente a reativação 
de suas instituições e instrumentos de 
planejamento estratégico. É nesse contex-
to, então, que se insere hoje a discussão 
que visa a contribuir para o movimento 
de atualização e ressignificação do plane-
jamento governamental no Brasil, tanto 
por se acreditar que isso seja necessário e 
meritório em si mesmo, como porque se 
defende aqui a ideia de que o momento 
histórico nacional esteja particularmente 
propício a tal empreitada.6

3. Princípios e Propostas ao PPA 
2016-2019.

Para introduzir propostas concre-
tas com vistas ao PPA 2016-2019 que 
se aproxima, é necessário relembrar ao 
menos três premissas fundamentais do 
assunto ora em pauta, a saber:

i. Planejamento não é panaceia, 
mas pode ser parte da solução...

ii. Planejamento não é plano; é 
política...

iii. Mecanismos tecnopolíticos reais 
são muitas vezes diferentes dos formais...
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Figura 1: Condicionantes Tecnopolíticos do Planejamento Governamental.

Fonte: Carlos Matus. Elaboração e adaptação livre do autor.

Em outras palavras: nós não falamos 
de planejamento como algo utópico (se 
bem que planejamento se refira também, 
necessariamente, a utopias...), mas sim 
como função precípua e indelegável do 
Estado, função governamental cada vez 
mais necessária no mundo contempo-
râneo. Não como panaceia, mas sim 
como parte de soluções condizentes 
com a complexidade e heterogeneidade 
das questões sociais e econômicas em 
nossas sociedades. Recusar a alternativa 

planejadora, seja em nome do mercado, 
seja em nome das dificuldades intrínse-
cas de estruturação e institucionaliza-
ção desta atividade, é no mínimo falta 
de compreensão geral de governantes 
sempre premidos por soluções aparen-
temente rápidas e fáceis no curto prazo. 
Situação esta que raramente será capaz de 
ir às raízes dos problemas, nem tampou-
co de aventar soluções estruturantes e 
perenes para eles. 
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Do exposto decorre que planejamento é 
processo cotidiano e dinâmico de condu-
ção do governo; não se confunde com 
documentos, livros e planos, ainda que 
estes, se bem elaborados, ajudem como 
parte necessária ao registro documen-
tal, bem como na gestão e comunicação 
interna e externa ao governo etc. Mas 
que fique claro: planejamento é antes de 
tudo a arte da boa política. Logo, planeja-
mento é processo tecnopolíticos – contí-
nuo, coletivo e cumulativo – por meio do 
qual se dá concretude a projetos políticos 
oriundos da própria sociedade, canaliza-
dos por grupos que disputam de forma 
legítima e democrática a condução das 
ações de governo. Por isso, tanto melhor, 
quanto mais republicanos e democráticos 
forem os critérios de organização insti-
tucional do Estado e os valores e normas 
de funcionamento das instituições e das 
próprias políticas públicas. Neste sentido, 
os planos – como documentos formais do 
planejamento – podem e devem ser elabo-
rados para explicitar, ratificar e aperfeiço-
ar o processo geral de planificação, nos 
termos acima propostos.

Mas sempre tendo em conta que, até 
mesmo em função da cultura políti-
ca brasileira, mecanismos tecnopolíti-
cos reais são muitas vezes diferentes dos 
formais. Isso quer dizer que talvez haja 
excesso de burocratismo e formalismo, 
tanto no desenho como na operacionali-
zação das ações governamentais, expres-
sas por um conjunto amplo de políticas 
públicas em si mesmas heterogêneas e 
complexas. E a distância entre o real e o 
formal talvez seja ainda maior em contex-
tos históricos marcados por postura de 

ativação das funções governamentais, 
como as que recentemente vêm caracte-
rizando e remodelando o Estado brasi-
leiro rumo a um perfil algo mais (neo ou 
social) desenvolvimentista.7 De fato, o 
ideal é que tal distância fosse menor do 
que concretamente é, ou que fosse dimi-
nuindo ao longo do tempo, mas para 
tanto, se faz necessário reformar estru-
turas arcaicas de nossa ossatura estatal e 
da própria legislação que (des)conecta o 
direito administrativo das funções típicas 
da administração pública brasileira.

Por mais complexa e intrincada que 
seja, tal reforma deveria estar orientada, 
genericamente, pelos princípios da repú-
blica (busca do bem comum e dos valores 
da esfera pública sobre os privatismos e 
particularismos correntes), da demo-
cracia (respeito às diferenças, formatos 
e métodos mais representativos, partici-
pativos e deliberativos em torno da coisa 
pública) e do desenvolvimento integral da 
nação brasileira. E de modo específico, 
deveria buscar uma convergência tal entre 
os trâmites formais e o funcionamento 
real de nossas instituições, que pudesse 
engendrar processos de fato mais eficien-
tes, eficazes e efetivos da máquina pública 
como um todo, tendo no centro a imple-
mentação de políticas públicas transfor-
madoras das realidades sociais e econô-
micas do país, cf. figuras 2 e 3 abaixo.

Em síntese, diante do exposto, pode-se 
extrair um conjunto mínimo de princípios 
e proposições a serem levadas em consi-
deração pelas mais altas instâncias e esca-
lões da República brasileira, nos âmbitos 
Executivo, Legislativo e Judiciário, bem 
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como pelo conjunto de atores econô-
micos e sociais direta ou indiretamente 
interessados ou afetados pelo padrão de 
planejamento e de desenvolvimento em 
curso no país, com vistas à elaboração do 
PPA 2016-2019. São elas:

1. Centralidade: qualquer iniciativa 
de planejamento, dada a sua natureza 
tecnopolítica crucial aos desígnios do 
país, apenas se fará crível se estiver insti-
tucionalmente situada e/ou fortemente 
referendada e amparada pelos mais altos 
escalões políticos e instâncias formais da 
República brasileira. Qualquer iniciativa 
de planejamento desenvolvida à margem 
dessa condição, porquanto exigida cons-
titucionalmente, estará inevitavelmente 
fadada ao fracasso. É preciso, portanto, 
elevar ao máximo grau possível a centra-
lidade dessa proposição, algo que depen-
de diretamente da visão de mundo, da 
ética da responsabilidade e da postura 
político-institucional ativa de nossos 
altos dirigentes públicos e demais lide-
ranças políticas da sociedade.8

Concretamente, advoga-se que o órgão 
central de planejamento estratégico 
deve estar situado ao lado do gabinete 
presidencial. Tem que ser uma unidade 
integrante da Presidência da República 
(cf. sugerem Garcia & Cardoso Jr.).9 O 
Sistema de Planejamento e Coordenação 
da Presidência da República deveria 
incorporar as entidades criadas após 
a publicação da Lei nº 10.180/2001, 
como a Secretaria de Ação Estratégica 
(SAE) e o Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social. O seu órgão 
central, a Secretaria de Planejamento e 

Coordenação Geral da Presidência da 
República (SEPLAN/PR) disporia de 
uma estrutura organizacional dedicada 
à sua atividade precípua, permitindo-lhe 
foco concentrado nas tarefas anterior-
mente relacionadas, cf. figura abaixo:

•	 Secretaria	 de	 Planejamento	 de	
Longo Prazo, para análise de problemas 
complexos de natureza multi-inter-trans-
dimensional, elaboração de cenários 
prospectivos, avaliação de consistência 
intertemporal;

•	Secretaria	de	Planejamento	Plurianual	
e Programação de Investimentos 
Estratégicos (fusão da SPI com a SEPAC), 
com a missão de preparar e coordenar as 
prioridades explicitadas pelo programa 
de governo e os programas e projetos 
considerados críticos, por terem elevada 
repercussão socioeconômica, territorial 
e ambiental. A seleção de projetos deri-
vados dos projetos estratégicos, os cuida-
dos com a execução, a cobrança de infor-
mações e a remoção de gargalos, afetos 
atualmente à SEPAC, também ficariam a 
cargo desta Secretaria;

•	Secretaria	de	Orçamento	e	Gestão	das	
Estatais (SOF e DEST);

•	 Secretaria	 de	 Monitoramento	 e	
Avaliação, cuidando, ademais, de desen-
volver métodos e técnicas para os execu-
tores, conceber e gerir os sistemas de 
informações gerenciais, sobre o contexto 
e sobre a atuação de atores relevantes a 
cada prioridade, fornecendo os indicado-
res necessários às instâncias decisórias e 
ao órgão central.
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À SEPLAN/PR deveria também se juntar 
a SAF (Subchefia de Assuntos Federativos 
da Secretaria de Relações Institucionais/
PR), pois o Governo Federal não pode 
mais negligenciar o fato de que a fede-
ração encontra-se em prolongada crise e 
que grande parte das ações das políticas 
nacionais é executada por entes federa-
dos que dispõem de desiguais (e quase 
sempre insuficientes) capacidades técni-
co-burocráticas, organizacionais e finan-
ceiras. Consequentemente, há de ser feito 
um esforço da União para equalizar as 
capacidades demandadas para ter eficá-
cia, eficiência e oportunidade nos progra-
mas federais com execução descentrali-
zada. Há que ser redefinida a atuação da 
SEAIN, pois a cada vez se tornam menos 
relevantes os empréstimos junto aos orga-
nismos multilaterais de financiamento e 
aumentam os requerimentos para uma 

atuação mais incisiva junto a fóruns inter-
nacionais e para intensificar a integração 
regional. Parece fazer sentido vincu-
lar ao órgão central do sistema, além do 
IBGE, o IPEA e a ENAP, outras entidades 
como o CDES, o Comitê Governamental 
de Participação Social (a ser criado) e 
o Fórum Interconselhos (devidamen-
te institucionalizado). Essas instâncias 
podem jogar importante papel na arti-
culação de interesses, na construção de 
consensos e na auscultação da sociedade 
civil.

Entre outras consequências, neste novo 
formato, o PPA passaria a servir como 
referência principal para todo o governo, 
tanto para guiar a sua reorganização insti-
tucional como para ajuda-lo na operacio-
nalização cotidiana das políticas públicas 
a ele referenciadas.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL DA PR/BR 

ENTIDADES VINCULADAS: IPEA; IBGE; ENAP

SECRETARIA EXECUTIVA:
.Assessoria de Planejamento Estratégico;

.Subsecretaria de Orçamento, Finanças e Administração

Secretaria de 
Planejamento

 de Longo Prazo
(SAE + IPEA)

Secretaria de 
Orçamento 

Federal e Gestão 
das Estatais

(SOF + DEST)

Secretaria 
de Assuntos 

Internacionais
(SEAIN)

Secretaria de 
Planejamento 
Plurianual e 

Programação 
Estratégica

(SPI + SEPAC)

Secretaria de 
Monitoramento e 

Avaliação
(SPI + SAM + SAG 

+ IPEA + IBGE

Secretaria de 
Articulação 

Intergovernamental, 
Federativa e Social

(SAF + SEDES/
CDES + CGPS 

+ Fórum 
Interconselhos

GABINETE MINISTRO:
.Núcleo de Assessoramento 

tecnopolítico;
.Sala de Situação; Assessoria 

Econômica;
.Assessoria Parlamentar; Conjur; 

Ascom.
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É claro que a proposta acima é apenas 
uma das possibilidades de reorganização 
institucional do planejamento governa-
mental federal no Brasil, evidentemente 
sujeita a negociações e coalizões políticas 
e sociais, no âmbito de um novo governo 
democraticamente eleito no país.

2. Temporalidade e Direcionalidade: 
o planejamento do desenvolvimen-
to nacional é, por natureza, uma ativi-
dade de curto, médio e longo prazos. 
Em outras palavras: o planejamento do 
desenvolvimento nacional é atividade 
de natureza contínua, coletiva e cumu-
lativa; é processo incremental dinâmico, 
sistêmico e abrangente; requer aborda-
gem multi-inter-transdisciplinar, tempo-
ralidades de formulação e execução 
variadas e direcionalidade tecnopolítica 
estratégica. Desta maneira, restringir 
o seu principal instrumento formal – o 
PPA – a horizonte temporal apenas de 
curto prazo (4 anos), é a senha certa para 
matar, ainda no nascedouro, qualquer 
iniciativa de planejamento condizente 
com a complexidade e heterogeneidade 
de nosso tempo.

É preciso, portanto, permitir que o PPA 
se organize e opere segundo níveis dife-
rentes de temporalidades e de direciona-
lidades estratégica. As políticas públicas 
possuem tempos distintos de matura-
ção, bem como priorização estratégica 
igualmente distinta. Ambas as coisas – 
temporalidade e direcionalidade estraté-
gica – precisam estar, a cada nova rodada 
de PPA, devidamente expressas nos 

documentos e nos respectivos arranjos 
de planejamento e execução das políticas 
e programas governamentais. Tal suges-
tão é não só factível como indispensável 
para conferir maior dose de realismo, 
flexibilidade e exequibilidade às distintas 
fases de maturação e de priorização das 
políticas públicas federais.10

Concretamente, trata-se aqui de 
permitir que os horizontes temporais das 
diversas políticas e programas governa-
mentais se expressem livremente dentro 
do mesmo PPA. Com isso, todos os 
planos setoriais considerados robustos 
e corretos do ponto de vista da política 
e da estratégia nacional de desenvolvi-
mento seriam automaticamente incorpo-
rados ao PPA, independente do respec-
tivo horizonte temporal ou do grau de 
maturação institucional em cada caso. 
As subfunções de orçamentação, moni-
toramento, avaliação e controle levariam 
em conta, para suas respectivas ativida-
des, a especificidade e a temporalidade 
própria em cada caso.

No que toca propriamente ao 
Orçamento, há duas coisas especialmen-
te importantes: (i) é preciso elevar o nível 
de agregação das unidades mínimas de 
execução do gasto público, idealmente 
para o plano estratégico dos objetivos 
ou metas do PPA; e (ii) é preciso aplicar 
tratamento diferenciado ao gasto público 
(em termos de planejamento, orçamen-
tação, monitoramento, controle, gestão e 
participação), segundo a natureza efeti-
va e diferenciada das despesas, de modo 
que:
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PPA-LOA

despesas de custeio 
intermediário da 
máquina pública

contabilização anual e 
foco na eficiência

despesas de custeio 
finalístico das políticas 

públicas

contabilização anual 
e foco na eficácia e 

efetividade

despesas de 
investimento-custeio

contabilização 
plurianual e foco na 
eficácia e efetividade 
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3. Setorialidade e Espacialidade: há 
certamente muita dificuldade tecno-
política, mas não necessariamente 
contradições insuperáveis, nas tarefas 
de formulação, implementação, moni-
toramento e avaliação de políticas 
públicas que levem em justa e equiva-
lente consideração as dimensões tanto 
setoriais como espaciais das políticas 
públicas. Durante a maior parte de 
nossa história, houve quase que abso-
luta primazia do setorial sobre o terri-
torial; agora, não se trata de inverter 
tal primazia, mas sim de estabelecer 
um princípio de equilíbrio (ainda que 
intrinsecamente instável) entre ambas 
as dimensões cruciais de qualquer 
política pública ou programa de gover-
no. Para tanto, embora técnica e poli-
ticamente muito custoso, talvez seja 
necessário rever e reformar (ainda que 
gradualmente) a atual estrutura seto-
rializada/departamentalizada de atua-
ção governamental, rumo a algum tipo 
de estrutura organizacional de perfil 
matricial.

Na configuração atual, há muita 
hierarquia e pouco comando. É preci-
so, portanto, dispender esforços insti-
tucionais, embora consideráveis, nas 
tarefas de articulação e coordenação 
em vários níveis, e simultaneamen-
te: intra e inter políticas, programas, 
ministérios e órgãos; intra e inter 
instâncias federativas; intra e inter 
poderes da República... A lista é longa 
e complexa, mas é desta reforma 
profunda (de estruturas, processos e 
entregas) do setor público estatal que 

necessitamos.11 Sem ela, ou apenas 
com medidas cosméticas de gestão, 
jamais daremos saltos de qualidade 
no quesito desempenho institucional 
agregado do Estado brasileiro. Em 
linguajar técnico: jamais sairemos do 
debate pequeno sobre eficiência da 
gestão, para as categorias realmente 
relevantes da eficácia e da efetivida-
de das políticas públicas. Desde logo, 
políticas públicas que transformam.

Concretamente, trata-se aqui de 
reduzir a fragmentação ministerial, 
setorial e territorial de atuação do 
governo. Para tanto, propõe-se uma 
reorganização de tipo matricial na 
forma de elaboração e implementação 
do novo PPA. Ele teria, de um lado, três 
níveis de organização da política públi-
ca, a saber: novos programas temáti-
cos, referidos às grandes e consolida-
das áreas programáticas de atuação do 
Estado brasileiro na contemporanei-
dade (em torno de 10), objetivos estra-
tégicos de médio e longo prazo (entre 
60 e 100), objetivos prioritários de 
governo (cerca de 10 no total) e minis-
térios setoriais (em torno de 30). De 
outro lado, haveria, do ponto de vista 
da pactuação, implementação e gestão 
territorial do plano, também três gran-
des níveis estratégicos: grandes regi-
ões (ou biomas), estados, e municípios 
(organizados segundo agrupamento de 
pequenos municípios, regiões metro-
politanas, consórcios intermunicipais, 
cidades médias etc., conforme a espe-
cificidade do programa temático).
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União Governo Federal

DIMENSÃO TERRITORIAL DO PLANEJAMENTO

PLANOS NACIONAIS DE TERRITORIALIZAÇÃO:
concebidos mediante a delimitação das ÁREAS PRIORITÁRIAS DE AÇÃO (APA / PPA)

Novos Programas Temáticos:
referem-se às grandes e consolidadas Áreas Programáticas de atuação do Estado

(a responsabilidade pela consolidação das respectivas análises situacionais ficaria a cargo da nova secretaria de monitoramento 
e avaliação, composta pela junção parcial das atuais SPI, SAM, SAG, IPEA e IBGE) 

Objetivos Estratégicos de Médio/Longo Prazos:
seriam entre 6 e 10 para cada um dos novos programas temáticos, deveriam ter temporalidade específica ao grau de maturidade institucional e horizonte de cál-
culo tecnopolítico de governo, e seriam organizados setorialmente, sob responsabilidade dos respectivos ministérios executores das respectivas políticas públicas.

Objetivos Prioritários de Governo:
seriam um subconjunto dos Objetivos Estratégicos, em torno de 10 no geral, e expressariam a hierarquização de prioridades do governo federal para a gestão 

pública, os demais poderes e a sociedade, dentro daquele mandato presidencial. A partir dessas prioridades de governo é que se formariam as Áreas Prioritárias 
de Ação (APA’s) e os respectivos Planos Nacionais de Territorialização (PNT’s). Objetivos Estratégicos e Objetivos Prioritários, podendo sofrer adequações a cada 

ano, seriam as referências principais tanto para a LDO como para a LOA.

A. Políticas Sociais:
1. Seguridade Social “ampliada”
2. Direitos Humanos e Segurança 

Pública
3. Educação, Esportes e Cultura

Arcos Municipais

Metas:
seriam entre 2 e 4 para cada 

Objetivo Estratégico, podendo ser 
de natureza tanto quantitativa 

quanto qualitativa, porém 
projetadas para o horizonte de 
4 anos do PPA, com apuração 
e análise situacional anuais, 
também de responsabilidade 

direta do mesmo órgão 
responsável pelo respectivo 

Objetivo.

B. Políticas de 
Infraestrutura:

4. Planejamento Urbano, Habitação, 
Saneamento e Usos do Solo
5. Energia e Comunicações

6. Mobilidade Urbana e Transportes

Cidades Médias

Indicadores:
preferencialmente de efetividade 

ou impacto, estariam 
relacionados apenas aos objetivos 
estratégicos de governo, devendo 

seguir o conjunto de critérios 
consagrados na literatura sobre o 

assunto, para sua elaboração.

C. Políticas de 
Desenvolvimento 

Produtivo e Ambiental:
7. Desenvolvimento Produtivo com 

Inovação
8. Desenvolvimento Produtivo com 

Sustentabilidade

Regiões Metropolitanas

UF’sGrandes Regiões e/ou Biomas Principais

Equação de 
Financiamento e 

Vincluações Plano-
Orçamento e 

PPA-LDO-LOA:
1. suprimindo-se a categoria Iniciativa, 

sugere-se proceder a vinculação das 
ações orçamentárias diretamente às 
metas  de cada objetivo estratégico 
de governo,  elevando-se assim  a 

unidade mínima de execução física e 
finananceira do orçamento;

2. cada novo programa temático deve  
conceber os planos de financiamento 
(orçamentário e extra-orçamentário) 
relativos aos seus respectivos objetivos 

estratégicos, servindo assim à 
elaboração tanto da LDO quanto da 

LOA de cada ano.

D. Políticas  de  
Soberania, Território

 e Gestão:
9. Soberania e Território

10. Política Econômica e Gestão 
Pública

Consórcios Públicos 
Intermunicipais

Modelo de Gestão:
1. intensivo em diálogo, articulção 

intergovernamental, federativa 
e social, mediante criação ou 
aperfeiçoamentos em espaços 
e momentos de pactuação e 
repactuação periódicas de 

consensos, objetivos e estratégias 
de ação.

2. a gestão do PPA é missão 
complexa orientada para a 

produção de conhecimento sobre 
a implementação das políticas 
com vistas a ampliar os canais 
de atendimento do Estado, com 

equidade, e revelar o resultado das 
políticas públicas.
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Conseguida a identificação dos Objetivos 
Prioritários de Governo, o passo seguinte é 
delinear a expressão espacial dos mesmos, 
com vistas a encontrar as áreas em que eles 
ocorrem em maior número e de forma mais 
concentrada, ainda que com pesos distintos. 
O critério aqui é poder mirar as áreas onde 
se apresenta a maior proporção de proble-
mas (ainda que com importância diferen-
ciada) que reclamam o estabelecimento dos 
respectivos Objetivos. 

Esses espaços densos de situações 
problemáticas passariam a ser denomina-
dos Áreas Prioritárias de Ação (APA), a 
comporem, cada qual, um Plano Nacional 
de Territorialização para cada conjunto de 
Objetivos Prioritários de Governo sobre-
postos espacialmente. Importa deixar claro 
que as outras áreas não seriam ignoradas, 
mas que ganhariam essa mesma condição 
assim que as APA tivessem os seus indica-
dores convergindo para as médias estipu-
ladas – nacionais, regionais ou estaduais, 
conforme for mais apropriado. As APA 
devem ser criadas por decretos, explicitan-
do o modo de programação e gestão e valo-
rizando a flexibilidade na implementação.12

4. Exequibilidade: qualquer iniciativa 
de governo, planejada ou não, apenas se 
pode medir por seu grau de exequibilida-
de, vale dizer, pelas condições tecnopolíti-
cas de governabilidade sistêmica e gover-
nança colaborativa do Estado. Condições 
essas que tanto garantem o engajamento e 
o apoio político necessário à efetivação do 
planejamento estratégico de governo, como 
garantem os requisitos administrativos (ou 

recursos de poder: financeiros e orçamen-
tários, humanos e logísticos, tecnológicos 
e normativos, simbólicos e comunicacio-
nais etc.) necessários à implementação das 
diversas e heterogêneas políticas públicas 
pelo país.

É preciso, portanto, levar a reforma do 
Estado, acima mencionada, à própria socie-
dade, radicalizando – para usar o chavão 
de sempre – a própria democracia social 
brasileira. Hoje, radicalizar (ou substanti-
var) a democracia brasileira significa, em 
primeiro lugar, reformar (para adensar) as 
estruturas e formas de funcionamento da 
democracia representativa tradicional. Em 
segundo plano, mas não menos importan-
te, abrir ainda mais o Estado à democracia 
participativa direta (cf. referendos, plebisci-
tos e iniciativas populares já previstos cons-
titucionalmente) e semi-direta, conforme 
inovações recentes em desenvolvimento 
por meio dos conselhos de políticas públi-
cas, conferências nacionais, audiências e 
ouvidorias públicas, dentre outras interfa-
ces sócio-estatais possíveis e necessárias ao 
contexto presente e futuro da nação.13

Concretamente, propõem-se experimen-
talismos institucionais em torno do abaixo 
chamado “circuito de funções intrínsecas 
do Estado brasileiro para a capacidade de 
governar”, no qual a dimensão da participa-
ção social comparece com o mesmo status 
das demais funções contemporâneas no 
ciclo de arrecadação/repartição tributária 
–> formulação/planejamento governamen-
tal –> orçamentação/programação financei-
ra –> monitoramento/avaliação/controles 
interno e externo –> administração política 
e gestão das políticas públicas brasileiras.
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Figura 2: O Circuito de Funções Intrínsecas do Estado Brasileiro para a Capacidade de Governar.

Fonte: Elaboração livre do autor.
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Figura 3: Interfaces Sócio-Estatais no Circuito de Políticas Públicas Brasileiras.

Fonte: Elaboração livre do autor.
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5. Responsividade: por fim, é preciso 
que a implementação das políticas públi-
cas e a entrega efetiva de bens e serviços 
do Estado à população sejam os verdadei-
ros critérios de aferição e perseguição do 
desempenho institucional (setorial, terri-
torial e agregado) do Estado brasileiro. 
Apenas desta maneira se poderá, de fato, 
calibrar as ações de planejamento no senti-
do dos resultados intermediários (medi-
dos pela eficácia da ação governamental) e 
dos resultados finais (medidos pela efetivi-
dade transformadora da ação) das políticas 
públicas nacionais, rumo à consolidação 
de um projeto de desenvolvimento integral 
para	o	Brasil	no	século	XXI.14

É claro que da assunção – pelo Estado – 
desta grande e complexa agenda de trans-
formação, decorrerão inúmeros requeri-
mentos operacionais para a sua efetivação 
no cotidiano prático da ação governamen-
tal. Mas estes apenas farão sentido se defla-
grados sob custódia e orientação geral das 
formulações acima sugeridas, sem as quais 
as possíveis inovações institucionais, ou 
novas medidas de gestão, simplesmente 
perderão muito em eficiência, eficácia e 
efetividade.

4. Considerações Finais.

Mesmo dentro do governo, em minis-
térios, secretarias e órgãos supostamente 
existentes para pensar e aplicar o plane-
jamento (como função precípua e inde-
legável do Estado), parece reinar certa 
descrença generalizada nesta função. Ela 
decorreria, basicamente, de três fontes:

i. Aproximadamente trinta anos de 
desmonte das instâncias, instrumentos e 
mesmo da cultura pública de planejamento;

ii. Uma crença (equivocada) na supe-
rioridade do livre mercado como meca-
nismo distribuidor da renda e da riqueza 
produzida pela sociedade, ainda mais em 
contexto de domínio transnacional das 
grandes corporações privadas;

iii. Uma crença (equivocada) na 
imensa dificuldade prática (ou mesmo em 
sua impossibilidade lógica) de se organi-
zar de uma forma melhor e mais efetiva a 
institucionalidade atual de planejamento 
governamental, já que, embora conside-
rada uma função meritória e necessária, 
seria algo de complexidade institucional e 
política para além do domínio humano.

Pois contra tais ilações, basta dizer, 
lembrando Carlos Matus, que

“O planejamento é uma das maiores 
conquistas libertárias que o homem pode 
almejar. Porque o plano é a tentativa do 
homem para criar seu futuro; é lutar contra 
as tendências e correntes que nos arrastam; 
é ganhar espaço para escolher; é mandar 
sobre os fatos e as coisas para impor a 
vontade humana; é recusar-se a aceitar o 
resultado social que a realidade atomizada 
de infinitas ações contrapostas oferece-nos 
anarquicamente; é rejeitar o imediatis-
mo; é somar a inteligência individual para 
multiplica-la como inteligência coletiva e 
criadora.

(...) O planejamento é, portanto, uma 
ferramenta das lutas permanentes do 
homem desde o alvorecer da humanidade, 

“O planejamento é uma das maiores conquistas 
libertárias que o homem pode almejar. Porque o 
plano é a tentativa do homem para criar seu futuro; é 
lutar contra as tendências e correntes que nos arras-
tam; é ganhar espaço para escolher; é mandar sobre 
os fatos e as coisas para impor a vontade humana; é 
recusar-se a aceitar o resultado social que a realida-
de atomizada de infinitas ações contrapostas ofere-
ce-nos anarquicamente; é rejeitar o imediatismo; é 
somar a inteligência individual para multiplica-la 
como inteligência coletiva e criadora.

(...) O planejamento é, portanto, uma ferramenta 
das lutas permanentes do homem desde o alvorecer 
da humanidade, para conquistar graus de liberdade 
cada vez maiores.”

(Carlos Matus, Adeus Senhor Presidente: gover-
nantes governados.

São Paulo: Ed. Fundap, 1996, pg. 182 a 184).
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Ademais, a importância renovada do 
planejamento governamental em ambien-
tes democráticos (ambientes estes, por 
excelência: complexos, incertos e dinâ-
micos), na atualidade, reforça a crença 
nesta atividade do Estado, como a única 
realmente capaz de transformar informa-
ção em conhecimento aplicado, e este em 
ação concreta e objetivada de governos. 
É a única capaz de reduzir o mundo de 
incertezas radicais de nossas sociedades a 
riscos minimamente calculáveis probabi-
listicamente. Com isso, fazendo os gover-
nos migrarem da improvisação absoluta 
na condução da administração pública 
para o mínimo de racionalização, visando 
à tríade eficiência, eficácia e efetividade 
das ações governamentais.

Um sistema de planejamento, em suma, 
é a única coisa capaz de superar a situa-
ção fragmentada e competitiva que hoje se 
observa dentro dos governos, permitindo 
uma convivência organicamente articula-
da e cooperativa, seja entre ministérios, 
órgãos e instâncias federativas, seja entre 
dirigentes políticos, burocracia pública 
e a própria sociedade civil organizada. O 
planejamento, por fim, quando estrutu-
rado de modo sistêmico e estratégico, é a 
única função de Estado capaz de conferir 
dinamicidade a governos inertes ou para-
lisados, fazendo as economias converte-
rem especulação financeira e rentismo em 
investimentos produtivos e socialmente 
úteis, permitindo às sociedades transi-
tarem do passado e presente a futuros 
menos incertos e mais condizentes com as 
aspirações da civilização e da coletividade.
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 Esta parte do texto é uma adaptação de trabalhos 
anteriores, especialmente Cardoso Jr. (2011) e Cardoso Jr. 
(2014). Além desses, são fontes primordiais os textos de 
Garcia (2000) e Garcia (2012).

NOTAS  
1Esta parte do texto é uma adaptação de trabalhos 

anteriores, especialmente Cardoso Jr. (2011) e Cardoso Jr. 
(2014). Além desses, são fontes primordiais os textos de 
Garcia (2000) e Garcia (2012).

2Notadamente o Decreto-Lei 200/1967.

3Não que as concepções e as práticas de planejamento 
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experimentadas ao longo, sobretudo, da segunda metade 
do	século	XX,	no	Brasil	e	alhures,	tivessem	sido	perfeita-
mente bem-sucedidas. Tanto que, em trecho retirado de 
Cardoso Jr., Pinto e Linhares (2010, cap. 6, de autoria de 
Alfredo Costa Filho) lê-se que: “O autor que mais traba-
lhou neste tema insistiu, desde o início, em considerar 
‘normativo’ um antônimo de ‘estratégico’ (MATUS, 1972, 
1977, 1984 e 1987). Críticas elaboradas ao longo de sua 
extensa obra figuram em sua lista de atributos – conde-
náveis – do planejamento normativo: i) um único sujeito 
planifica: o Estado; ii) com foco em um único objeto: a 
realidade nacional; iii) decidindo unilateralmente qual 
era o diagnóstico: o seu próprio; iv) facilitado pela crença 
de que seu ‘objeto’ obedecia a leis – relações constantes 
ou  altamente prováveis entre causas e efeitos; v) assim, 
seguir-se-ia com fluidez rumo à situação desejada; pois 
vi) o poder do sujeito (Estado) bastaria para assegurar sua 
plena execução; e vii) o plano era autossuficiente: uma vez 
executado seu objetivo seria atingido”.

4Sobre a reorganização do processo de planejamento do 
governo federal na virada do milênio, veja-se, por exem-
plo, Garcia (2000).

5Esta crítica está bastante bem fundamentada em 
Cardoso Jr. (2011) e Moretti (2012).

6Algumas características do momento histórico atual 
que se consideram importantes neste estudo para justifi-
car esta crença são: i) depois de praticamente três décadas 
seguidas de crises econômica e fiscal do Estado, os anos 
recentes trouxeram à tona não só novas possibilidades 
de crescimento do produto total da economia, da renda 
e do emprego das famílias e da arrecadação estatal, como 
também novas possibilidades de atuação planejada e 
orientada do Estado ao desenvolvimento; e ii) ambas as 
possibilidades anteriores se vislumbraram e se fortalece-
ram sem que a estabilidade monetária fosse ameaçada e 
aconteceram em ambiente democrático, com funciona-
mento satisfatório das instituições e dos mercados.

7No Brasil, recrudesceu o debate sobre qual padrão de 
desenvolvimento estaria em (re)montagem nesta entrada 
de	século	XXI.	Uns	advogam	simplesmente	pela	continui-
dade – com novas nuances – do modelo liberal que teria 
predominado na década de 1990. Outros defendem teses – 
mais complementares que concorrentes – acerca da emer-
gência de um novo padrão, diferenciando-se, entretanto, 
em função de aspectos como: (i) o “novo” protagonismo 
estatal na economia; (ii) as “novas” frentes de acumulação 
e expansão da dinâmica capitalista interna; (iii) a ênfase 
conferida  às dimensões “social”, “ambiental”, “regional”, 
“sulamericana”, “democrático-participativa”, “inovativa” 
etc. Trata-se, portanto, do confronto, linhas gerais, entre 

dois projetos políticos em disputa no debate corrente. 
De um lado, embora com força partidária aparentemen-
te menor na conjuntura atual, coloca-se ainda em pauta 
– por setores conservadores da sociedade, comunidades 
da política (partidos, sindicatos e outras agremiações) e 
da própria burocracia, além da mídia e empresariado – o 
caminho liberal, de orientação privatista e internaciona-
lizante, que vivenciou melhores dias na década de 1990. 
De outro lado, embora raramente tenha tido força política 
suficiente no cenário nacional, permanece como possi-
bilidade – defendida por setores do campo progressista, 
dentro e fora das estruturas de governo – a via desenvol-
vimentista, ainda que sem delineamento claro ou defini-
tivo. Para um aprofundamento acerca deste debate, ver 
o número especial da Revista Economia & Sociedade, 
vol. 21, dez. 2012, além do livro Passado e Futuro do 
Desenvolvimento Brasileiro, organizado por Calixtre, 
Biancarelli & Cintra (Ipea, 2014).

8Trata-se, em síntese, de dotar a função planejamento 
de forte conteúdo estratégico, vale dizer: “fazer da função 
planejamento governamental o campo aglutinador de 
propostas, diretrizes, projetos, enfim, de estratégias de 
ação, que anunciem, em seus conteúdos, as potencialida-
des implícitas e explícitas, bem como as trajetórias possí-
veis e/ou desejáveis para a ação ordenada e planejada do 
Estado, em busca do desenvolvimento nacional.” (Cardoso 
Jr., 2011). A respeito deste tema, ver também GRAU & 
TORO, 2011.

9Alerte-se que esta mesma proposta também faz parte 
do documento assinado por Garcia & Cardoso Jr. (2014).

10Trata-se, aqui, de dotar a função planejamento de 
fortes conteúdos prospectivos e propositivos: “cada vez 
mais, ambas as dimensões – a prospecção e a proposi-
ção – devem compor o norte das atividades e iniciativas 
de planejamento público. Trata-se, fundamentalmente, de 
dotar o planejamento de instrumentos e técnicas de apre-
ensão e interpretação de cenários e tendências e, simul-
taneamente, de teor propositivo para reorientar e redi-
recionar, quando pertinente, as políticas, os programas e 
as ações de governo.” (Cardoso Jr., 2011). A respeito, ver 
também MÁTTAR & PERROTTI, 2014.

11Trata-se, desta forma, de dotar a função planeja-
mento de forte capacidade de articulação e coordenação 
intra e interinstitucional, pois: “grande parte das novas 
funções que qualquer atividade ou iniciativa de plane-
jamento governamental deve assumir estão ligadas, de 
um lado, a um esforço grande e complexo de articulação 
(tecnopolítica) interinstitucional e, de outro lado, a outro 
esforço igualmente grande, de coordenação (tecnopo-
lítica) geral das ações de planejamento. O trabalho de 
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articulação interinstitucional aqui referido é necessaria-
mente complexo, porque, em qualquer caso, deve envol-
ver muitos atores, cada qual com seu cabedal de interesses 
diversos e com recursos diferenciados de poder. Com isso, 
grande parte das chances de sucesso do planejamento 
governamental depende, na verdade, da capacidade que 
políticos e gestores públicos demonstram para realizar, a 
contento, este esforço de articulação interinstitucional em 
diversos níveis. Por sua vez, exige-se, em paralelo, traba-
lho igualmente grande e complexo de coordenação geral 
das ações e iniciativas de planejamento, mas que, neste 
caso, porquanto não desprezível em termos de esforço e 
dedicação institucional, é algo que soa factível ao Estado 
realizar.” (Cardoso Jr., 2011).

12Para um detalhamento adicional desse ponto, ver 
Garcia, 2014.

13Trata-se, neste caso, de dotar a função planejamento 
de forte componente democrático-participativo, uma vez 
que: “hoje, qualquer iniciativa ou atividade de planeja-
mento governamental que se pretenda eficaz, precisa acei-
tar – e mesmo contar com – certo nível de engajamento 
público dos atores diretamente envolvidos com a questão, 
sejam estes da burocracia estatal, políticos ou acadêmicos, 
sejam os próprios beneficiários da ação que se pretende 
realizar. Em outras palavras, a atividade de planejamen-
to deve prever dose não desprezível de horizontalismo 
em sua concepção, vale dizer, de participação direta e 
envolvimento prático de – sempre que possível – todos 
os atores pertencentes à arena em questão.” (Cardoso Jr., 
2011). A respeito, ver também VILLORIA, 2013.

14Trata-se, por fim, de dotar a função planejamento de 
fortes conteúdos éticos, vale dizer: “reforçar e introduzir, 
cada vez mais, princípios da república e da democracia 
como referências fundamentais à organização institucio-
nal do Estado e à própria ação estatal.” (Cardoso Jr., 2011). 
Neste caso, ver também Castilho, Lima & Teixeira, 2014.



plataforma política social
www.plataformapoliticasocial.com


