
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

1 

 

  
 

 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

2 

 

O Plano Plurianual 2012-2015 do Estado do Rio de Janeiro como 

instrumento eficiente de planejamento 
 

Anabela Fernandes de Sousa –anabela@globo.com – Polo Campo Grande UFF/ICHS 

 

 

 

Resumo 

 

 

          Esse relatório tem como objetivo a análise do plano plurianual 2012-2015 do governo 

do estado do Rio de Janeiro e verificar se foi um instrumento de planejamento eficiente, 

conforme determina a Constituição Federal de 1988. Como resultado de uma analise 

qualitativa do PPA 2012-2015 ficou evidenciado que esse instrumento de planejamento está 

aquém do desejado, pois não foi dotado de indicadores, impossibilitando a análise da 

eficiência, eficácia e efetividade dos programas e políticas públicas nele contido, o que 

resultou em um instrumento de planejamento pouco eficiente. 

         A despeito de toda complexidade que existe para tornar o PPA um instrumento de 

planejamento eficiente, há um consenso que ele dever conter indicadores sensíveis e concretos 

de forma que possa permitir o acompanhamento objetivo, contínuo e simétrico das políticas 

públicas nele planejadas. Tais indicadores funcionariam como um aparato sensorial que 

permitiria aperfeiçoar tanto a capacidade governamental quanto possibilitar o 

acompanhamento por toda a população. 

 

 

Palavras-chave: Planejamento Plurianual. Monitoramento. Eficiência. Transparência 

Governamental. 

 

 

 

 

1 – Introdução  

 

 
Esse relatório tem como objetivo o estudo do instrumento de planejamento, o Plano 

Plurianual-PPA, determinado pelo art. 165 inciso I da Constituição Federal de 1988 e o objeto 

será o PPA 2012-2015, o último que foi finalizado, o que permitirá analisar se as informações 

ali contidas permitiram a transparência de um planejamento eficiente. Segundo Kohama 

(2010), a eficiência na administração significa o dever de prestabilidade, presteza e 

economicidade, sendo útil ao cidadão, célere e com um ótimo aproveitamento dos recursos 

disponíveis. 

Esse tema é relevante e desafiador, tanto do ponto de vista da Administração Pública, 

que é cobrada a todo instante para se aprimorar, quanto do ponto de vista da sociedade civil, 

que se vê como espectadora da continuidade, ou não, das políticas públicas do Governo. Uma 

das maneiras de se acompanhar o planejamento das políticas públicas é através do PPA, 
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obrigatório pela Carta Magna e visa participar à sociedade de o que se pretende fazer e 

conseqüentemente, possibilita o controle social. É através dele que se pode saber o que sendo 

proposto para ser feito para o enfrentamento de problemas e quais as conseqüências dessas 

ações em beneficio para a sociedade, na forma de bens ou serviços. Essa visibilidade gera 

grande influência na formatação de políticas públicas, que impõe o desafio de melhorar a 

gestão pública, dotando-a de transparência a fim de permitir a visualização de o que está 

sendo planejado, porque está sendo planejado, para atingir qual objetivo em um determinado 

decurso de tempo e com uma previsão de gasto associado.  

Assim, esse trabalho pretende evidenciar a existência, ou não, de indicadores sensíveis 

para acompanhamento das políticas públicas, verificar se as informações qualitativas 

existentes no PPA são passíveis de monitoramento e de avaliação de desempenho com o 

intuito de saber se o PPA do Governo do Estado do Rio de Janeiro é um instrumento de 

planejamento eficiente e transparente.  

 

 

 

2 – Apresentação do Caso 

 

 

            A Subsecretaria de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Estado de Fazenda e 

Planejamento do Estado do Rio de Janeiro tem a atribuição de consolidar os três Instrumentos 

de Planejamento Constitucionais, a saber: A Lei Orçamentária Anual, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e o Plano Plurianual. Como Órgão Central de Planejamento elabora 

normativas técnicas acerca da construção desses documentos a fim de consolidar o 

planejamento dos três poderes em um único documento para ser apreciado pelo Poder 

Legislativo e posteriormente ser aprovados, segundo ordena a Constituição Federal (1988).  

            Nessa atribuição, a SUBPLO organiza o planejamento através da instituição das 

Comissões Setoriais, que tem membros pertencentes à estrutura de planejamento do órgão 

setorial bem como membros do corpo técnico da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento-

SUBPLO, da qual faço parte, responsáveis pela instrução técnico-metodológica do PPA. As 

Comissões Setoriais têm as seguintes atribuições: desenvolver os processos de elaboração, 

revisão, monitoria e avaliação do PPA Setorial de acordo com as normas e procedimentos 

estabelecidos em manual próprio; interagir com as instancias superiores da SUBPLO bem 

como de suas entidades vinculadas, na busca da construção de uma programação compatível 

com os objetivos setoriais e os macro-objetivos do Governo; sistematizar e prestar as 

informações sempre que solicitadas pela comissão central; acompanhar a execução do PPA 

objetivando subsidiar a tomada de decisão, corrigir desvios e facilitar o alinhamento dos 

programas às orientações do governo; monitorar a realização das metas físicas consoantes à 

liquidação das metas financeiras das ações do programa. 

            Em análise aos dois volumes que compõe o PPA do Estado do Rio de Janeiro, os 

programas estão dotados com as informações abaixo: 

Nome da unidade de planejamento; Número do programa; Nome do Programa; Objetivo do 

Programa – iniciando com verbo no infinitivo sem qualquer indicador associado; Unidade 

Gestora do Programa; Cifras dos valores orçamentários e não orçamentários estimados para a 

consecução do Programa, com apenas o total estimado para o quadriênio; Nome da ação; Tipo 
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de ação: se é projeto ou atividade; Finalidade da ação – iniciando com o verbo no infinitivo, 

sem qualquer indicador associado; Nome do Produto; unidade de medida do Produto; Meta 

física do Produto separado por cada ano do quadriênio; Meta física total do quadriênio; 

Localização/região da execução do Produto. 

            Essa coleta nos permite inferir que a transparência oferecida não permite conhecer os 

problemas que deve resolver e o resultado das ações com as quais pretende enfrentá-los, não 

permite saber o que acontece por conta do seu agir e tampouco as mudanças que provocou 

com sua ação. Não permite avaliar a eficiência e a eficácia de suas intervenções. Os dados 

financeiros apresentados se referem à totalidade do quadriênio de cada programa. Não há 

como saber quanto se pretende gastar em cada ação, isoladamente. Tampouco permite saber o 

que se pretende executar financeiramente para cada unidade de produto, que é o bem ou 

serviço entregue à sociedade. O que permite é apenas uma tentativa de acompanhamento de 

meta física e financeira, gerando avaliações superficiais sob a forma de relatório, sem sintonia 

com o que é preconizado para permitir o monitoramento e avaliação de políticas públicas com 

vistas à eficácia e à efetividade. 

 

3 – Revisão Bibliográfica 

  

 

3.1  O Plano Plurianual como instrumento de planejamento 

O Plano Plurianual – PPA é o instrumento de planejamento eleito pelo Constituinte e, 

portanto obrigatório, legalmente positivado pelo Art 165 da Constituição federal do Brasil, 

que visa primordialmente participar à sociedade e possibilitar o controle social. Nesse sentido, 

ter a Constituição como pressuposto teórico é fator determinante pois foi a imposição legal 

que elegeu tal instrumento e determinou o que ele deveria ser. 

 Não apenas um documento estático em que se visualizem unicamente pretensas realizações, 

antes, um documento que se proponha a dar transparência de o porquê queremos mudar 

determinada realidade, quais pressupostos, ainda também dotado de métrica que tenha relação 

direta com a realidade que se pretenda mudar, evidenciado pela presença de indicadores 

sensíveis. 

 

3.1.1- O Plano Plurianual na CF/88 

 
     O PPA é um instrumento de planejamento definido na Constituição Federal do Brasil de 

1988. Além do Plano Plurianual, a CF determina outros dois instrumentos de planejamento: a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias- LDO e a Lei Orçamentária Anual- LOA. 

Segundo o art. 165: 

 
Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I – o plano plurianual; 

II – as diretrizes orçamentárias; 

III- os orçamentos anuais. 
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Com vigência de quatro anos, o PPA tem como função estabelecer diretrizes, objetivos e 

metas de médio prazo na administração pública, cabe à LDO anunciar as prioridades para o 

exercício subseqüente e a LOA tem como principal objetivo estimar a receita e fixar a 

programação de despesa para o exercício financeiro. Desse modo, a LDO, como inovação da 

CF/88, trata de identificar no PPA as ações que receberão prioridade no exercício seguinte, se 

tornando elo entre o PPA, instrumento de planejamento de médio prazo e a LOA instrumento 

de curto prazo que viabiliza a execução do plano de trabalho do exercício a que se refere. 

     Segundo a Constituição Federal, a função planejamento é um dever do Estado, tendo 

caráter determinante para o setor público e indicativo para o setor privado, conseqüentemente 

o planejamento expresso no Plano Plurianual assume imposição legal e institucional para ação 

nacional, estadual e municipal, bem como para a formulação de planos regionais e setoriais. E 

mais, o § 1° do inciso XI do art. 167 da Constituição Federal revela o grau de importância que 

o planejamento no Brasil tem para o constituinte: 

 

 
§1°-Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá 

ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize a sua 

inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. 

 

 

. 

Não obstante, o artigo 163 §3°, inciso I prevê que as emendas ao projeto de lei do orçamento 

anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso sejam 

compatíveis com o PPA e com a LDO. Nesse mesmo sentido, o §4° do mesmo artigo assinala 

que as emendas ao projeto da LDO não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o 

PPA. Além disso, o art. 166 define que os projetos relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes 

orçamentárias, ao orçamento anual serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, 

e ainda, no art.74 o seu inciso I dispõe que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 

manterão, de forma integrada, um sistema de controle interno com a finalidade de avaliar o 

cumprimento das metas previstas no PPA, a execução dos programas de governo e dos 

orçamentos da União. 

 

 

3.2- O planejamento em relevo na Lei de Responsabilidade Fiscal 

 

 

     A Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, foi sancionada doze anos após a 

promulgação da Constituição Federal. A LRF estabelece normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na gestão fiscal mediante ações para se prevenir riscos e que corrijam 

desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, com o destaque para o 

planejamento, o controle, a transparência e a responsabilização como premissas básicas. 

Cunha e Marques (2004) assinalam que a responsabilidade na gestão fiscal pressuponha a 

execução de ações planejadas, que estejam nos limites e condições institucionais, e que o 

governo possa alocar de forma eficiente os recursos que a sociedade coloca à sua disposição 
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para o atendimento de suas demandas. Assevera a autora: “O planejamento é o alicerce da Lei 

de Responsabilidade Fiscal: quem planeja tem melhores condições de cumprir os demais 

dispositivos”. (CUNHA; MARQUES, P.11). 

 

 

3.3- Eficiência – Princípio norteador 

      A letra de lei nua e crua muitas vezes pode trazer alguma dúvida com relação ao objetivo 

de uma norma existir e por isso trago a luz do trabalho a Emenda Constitucional nº 19 de 

1998, a qual tornou expresso o princípio da eficiência na administração pública. Obviamente 

uma Lei não tem o condão de determinar, exaustivamente, o que é ou não é eficiente. Um 

principio é sempre um norteador, um balizador que deverá permear todos as ações da 

Administração Pública. Kohama (2010) foi escolhido por definir o que seria eficiência, bem 

como seu dever na Administração Pública, e mais, ele refere o dever de prestabilidade e 

economicidade com o objetivo de um ótimo aproveitamento dos recursos públicos. O autor 

sustenta que por esse princípio é dever da Administração Pública planejar as políticas públicas 

mediante previsão bem como o próprio controle. Nesse sentido o PPA deveria ser/poderia ser 

um instrumento hábil para esse controle, ou de como esse importante Instrumento de 

Planejamento estaria sendo utilizado para atender a esse controle. Mas para isso deveria ser 

um instrumento dotado informações que possibilitasse entender, por exemplo, a construção de 

uma escola em um determinado lugar: nesse lugar há crianças em idade escolar sem escola? 

Sim? As escolas existentes não poderiam suportar a alocação dessas crianças? Não? O local 

escolhido para a construção da pretensa escola é de fácil acesso àqueles que irão fazer uso 

dela? Existe saneamento básico ou terá que ter um trabalho em conjunto com as Secretaria de 

meio Ambiente ou de Infraestrutura? Qual é o numero de crianças que está sem escola? E nos 

próximos 5 ou dez anos, considerando o crescimento vegetativo da população local, isso será 

levado em conta? Esse foi apenas um pequeno exemplo de informações que deveriam estar 

presente no PPA, de forma possibilitar entender a realidade atual e a realidade pretendida. 

Embora não seja uma tarefa fácil, é preponderante para que haja uma alocação de recursos 

eficiente.  

 

3.3.1- A eficiência na Administração Pública – EC 19/1998 

 

 

     Por mais que pareça óbvio, o principio da eficiência ganhou status de norma jurídica por 

meio da Emenda Constitucional n°19/98, o que significa o dever de uma administração 

eficiente, eficaz e efetiva, não bastando ao poder público agir somente conforme a lei, sua 

atuação tem que ter bons resultados. Segundo Kohama (2010), a eficiência na administração 

significa o dever de prestabilidade, presteza e economicidade, sendo útil ao cidadão, célere e 

com um ótimo aproveitamento dos recursos disponíveis. O autor sustenta que por esse 

princípio é dever da administração pública planejar as suas políticas públicas, mediante 
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previsão, precaução e estudos, bem como promover controle interno e submeter ao externo as 

suas ações, e prossegue afirmando que não se permite mais um poder público que age 

aleatoriamente, intempestivamente, que não monitora, avalia e corrige suas condutas, visando 

o melhor para o serviço público, para o cidadão. 

 

 

3.4. - Eficiência, eficácia e efetividade 

 

 

     O processo de acompanhamento do planejamento é necessário para saber se as ações estão 

atingindo as metas pré-determinadas. A eficiência, termo lato senso, abrange termos como a 

eficiência, estrito senso, e Ramos (2012) coloca como espécie junto com a eficácia e a 

efetividade. O autor define que eficiência é “a relação entre a quantidade e a qualidade dos 

recursos mobilizados e disponíveis para a operação ou o projeto e o produto esperado destas 

ações. Está relacionada à intensidade de uso ou utilização de recursos vis a vis a geração de 

um produto específico”. Eficiência e produtividade são conceitos próximos, prossegue o 

autor, pode-se referir à primeira, normalmente, aos custos monetários envolvidos. É a análise 

de contribuição que qualquer evento faz ao resultado verificado de um programa ou projeto. 

       A escolha do Ramos (2012) foi por sua visão de o que seria eficiência. Ele propõe que o 

princípio da eficiência introduzida pela EC 19/98 seria um termo lato senso que abrangeria a 

eficiência estrito senso, como espécie junto com a eficácia e a efetividade. Tal ideia 

possibilita destrinchar melhor e visa uma acurada interpretação de resultados, por exemplo. 

Nesse sentido, o PPA como instrumento de Planejamento legalmente obrigatório esta sujeito a 

tal princípio bem como ao dever de conter informações que possibilitem essa verificação. 

 

     Complementando com assertividade, Rua (2010) considera que eficácia é a relação entre o 

produto, ou processo, gerado pela aplicação de recursos ou insumos e o resultado gerado. 

Operacionalmente traduz o grau em que se alcançam os objetivos e metas do projeto. Já 

efetividade é a relação entre os resultados de um projeto específico ou operação ou programa 

e os objetivos do planejamento de uma política pública. A autora considera a efetividade 

como a medida ou noção de impacto do projeto ou operação ou programa em relação ao grau 

de alcance dos objetivos. 

 

 

3.5. - Insumo/recurso, processo/produto, resultado 

 

    Rua (2010) tem uma visão mais detalhada e com isso nos permite operacionalizar os 

conceitos, concatenando resultados. Ela destrincha com maestria o que seria eficiência, 

eficácia e efetividade, entendimento fundamental para se saber o que se deseja aferir. Mais 

ainda, ela afirma que a execução de uma política pública implica no gerenciamento de 

múltiplos recursos e define resultado como sendo a mudança da realidade pretendida ou 

necessária. Sob esse viés, a escolha da autora se fez fundamental para nos ajudar a interpretar 

se o PPA 2012-2015 do Estado do Rio de janeiro estaria dotado de atributos que permitisse 

acompanhar a evolução da execução das Políticas Públicas e seus resultados. 
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    Rua (2010) define recurso como sendo “tudo aquilo que um ator pode mobilizar para o 

alcance dos seus objetivos”. Afirma que a execução de uma política pública implica no 

gerenciamento de múltiplos recursos, a saber, cognitivos, políticos, financeiros, 

organizacionais, humanos e de tempo. Como processo, Rua (2010) define como 

implementação de um grupo de tarefas interligadas logicamente ou a execução de um bem ou 

serviço utilizando os recursos da organização para gerar os resultados definidos, de forma a 

apoiar o alcance de seus objetivos. A autora prossegue, definindo resultado como sendo o 

impacto sobre as manifestações concretas do problema que estão sendo atacados, ou ainda, 

como “a mudança da realidade pretendida ou necessária”. 

 

3.6- Aspectos do processo de acompanhamento e avaliação 

 

 

     Rua (2010) afirma que a gestão do programa deverá fazer o acompanhamento da 

implementação do que foi planejado, ou seja, do controle e verificação da execução dos 

programas, através de seus projetos e ações. A autora prossegue afirmando que o controle da 

gestão sobre a execução ocorre com a utilização de indicadores que devem ser capazes de 

aferir a evolução da implantação do programa e indicar se os objetivos estão sendo atingidos. 

Para que o processo de controle cumpra a sua função, é necessário que os indicadores 

empregados tenham condições de revelar a situação dos projetos e se os programas estão 

atendendo ao princípio da eficiência, que abarca o sentido estrito de eficiência, eficácia e 

efetividade, o que através de o PPA 2012-2015 não se consegue, pois não é dotado de 

indicadores. 

 

 

3.7. - Avaliação de programas e de políticas públicas 

 

 

     A avaliação de políticas públicas e programas governamentais são feitas para que os 

gestores possam, com critérios objetivos, tomar decisões com maior qualidade de informação 

sobre as diversas atividades, objetos de intervenção estatal, identificando pontos de 

estrangulamento e fatores críticos para o êxito de projetos e programas. Conseqüentemente 

busca-se abrir perspectivas racionais para que respostas às perguntas formuladas inicialmente 

feitas possam ser respondidas com maior segurança e para que os resultados desejados sejam 

atingidos. 

     Rua (2010) afirma que a formulação dos objetivos da ação governamental e seus 

indicadores permitirão avaliar se, ao ser efetivado, um programa produz ou não os resultados 

esperados. Em outra lente de observação, a autora diz que a avaliação pode identificar como 

os gestores coordenam a implementação de um projeto, assim interesse proposto nesse tipo de 

avaliação é verificar em que medida os objetivos propostos estão sendo atingidos ou se 

carecem de uma reavaliação de implementação.  

     Outro tipo de análise permite identificar como uma política pública funciona e quais os 

mecanismos específicos que levam a atingir, ou não, os seus resultados. Essa avaliação pode 

ter foco na obtenção de objetivos estratégicos e avaliação dos resultados de programas; a 

verificação dos resultados do projeto tendo como referencia objetivos prefixados; avaliação de 
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uma somatória de ações em relação às diretrizes e metas para todo o governo; avaliação do 

desempenho dos programas de cada área de atuação do governo, revela a autora. 

     Entretanto, Januzzi (2010) aponta uma série de fatores que prejudicam a avaliação de 

políticas públicas. O autor assevera: 

 
Existe uma crença desmesurada na capacidade de antecipação e implementação de 

programas por parte dos técnicos de alto escalão que, ao não incorporar a 

contribuição de agentes envolvidos no trabalho, acabam por desenhar rotinas que 

desconsideram as distintas realidades de operação dos programas.  

 

 

Segundo o autor, esse “tecnicismo ingênuo” não leva em conta as dificuldades políticas, de 

articulação e de colaboração entre os diferentes níveis de governo ou de secretarias de uma 

mesma gestão, e sustenta: 

 

 
Não levam em conta as diferentes capacidades de gestão e controle social país afora. 

Tão ou mais grave, também desconsidera a heterogeneidade socioeconômica da 

população demandante a formulação dos programas, considerando-a como único 

público alvo, para o qual se deve disponibilizar um mesmo conjunto de serviços, de 

Norte a Sul, do centro à periferia das cidades.  

 

 

Januzzi (2010, p.123) discorre sobre as características de um bom sistema de monitoramento e 

o distingue dos objetivos de avaliação. Para o autor: 

 

 
O monitoramento deve permitir a análise comparativa dos indicadores de uma 

política pública ao longo do tempo e para distintas unidades de prestação dos 

serviços ou atendimento do programa, assim como em relação a padrões normativos 

de referencia. A análise da evolução dos indicadores, de seus avanços, retrocessos e 

permanências permitem identificar falhas operativas do programa, ainda que não a 

explicação das mesmas, em geral. Essa é uma diferença básica entre os sistemas de 

monitoramento e as pesquisas de avaliação: os primeiros ao assumir que existe uma 

lógica de encadeamento de atividades, delineiam comportamentos esperados aos 

indicadores.  

 

 

 

Januzzi destaca que a avaliação busca identificar os desvios não esperados na evolução dos 

indicadores, buscando-se as explicações para tais distorções e falhas, permitindo aos gestores 

a tomada de decisão futura focando na correção dos programas, a continuidade ou 

descontinuidade de políticas públicas. 

Portanto é mister a existência de indicadores sensíveis para que o instrumento de 

planejamento, o Plano Plurianual seja um instrumento eficiente em termo de planejamento, 

bem como eficiente do ponto de vista da transparência, e que através desse importante 

instrumento todos possam acompanhar a origem de uma determinada política, sua 

implementação, bem como do seu acompanhamento e de tudo que será feito para recoloca-la 

no lugar, minimizando o risco de desperdício de dinheiro público. 
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        Jannuzzi foi o autor escolhido para trazer a luz deste relatório técnico os desafios, as 

dificuldades operacionais bem como as características de um bom sistema de monitoramento 

e avaliação de políticas públicas. São as mazelas, as dificuldades operacionais e outras 

limitações que permitirá ao leitor compreender os obstáculos de termos o PPA2012-2015 

como instrumento eficiente, apto a conferir transparência do planejamento bem como de seus 

resultados. 

 

 

4-Plano de ação 

 

 

      A SEFAZ organiza o planejamento através da instituição das Comissões Setoriais, que 

tem membros pertencentes à estrutura de planejamento do órgão setorial bem como membros 

do corpo técnico da SEFAZ, responsáveis pela instrução técnico-metodológica do PPA. Nesse 

sentido, é preponderante que as comissões setoriais estejam focadas na construção de um PPA 

eficiente: que seja transparente, e ainda, além de ser compatível com os objetivos setoriais e 

os macro objetivos do governo, sejam também dotado de indicadores sensíveis, ou seja, que 

os programas instituídos sejam dotados de métricas, de forma a possibilitar entender qual o 

objetivo do programa, que possibilite acompanhar a implementação do que foi planejado, ou 

seja, que permita o controle  da gestão sobre a execução dos programas através de seus 

projetos e ações. Esse controle da gestão sobre a execução seria viabilizado pela existência de 

indicadores que sejam capazes de aferir a evolução da implantação do programa e indicar se 

os objetivos estão sendo atingidos. Para que o processo cumpra sua função é necessário que 

os indicadores empregados tenham condições de revelar a situação dos projetos e se os 

programas estão produzindo ou não os resultados esperados. Desta forma, a SUBPLO, 

Subsecretaria responsável pela instrução técnico-metodológica e consolidação do PPA 

fluminense, poderia, como órgão Central, instituir a obrigatoriedade da presença de 

indicadores em todos os programas, projetos e atividades do PPA, sendo que para cada 

Programa o órgão Setorial deveria descrever a realidade encontrada através de indicadores, 

explicitar como cada ação contribuiria para o atingimento do objetivo do Programa através de 

indicadores também, visando tornar transparente como é visto aquela politica por aquele que 

instituiu o Programa, possibilitando assim seu acompanhamento. E mais: em uma eventual 

troca de governo, novas equipes poderiam visualizar com transparência rotas que precisam 

continuar e rotas que precisariam ser revistas, evitando descontinuidade de políticas 

importantes para a população. 

        Além disso, como órgão Central, a SUBPLO deveria investir perenemente esforços 

técnicos para um constante aprimoramento da transparência desse instrumento de 

planejamento, o PPA, a fim de torna-lo um instrumento de planejamento eficiente. A seguir, 

foi diagramado o Plano de ação5W2H com intuito evidenciar a síntese do delineamento 

proposto: 
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O que Porque Quem Quando Onde Como Quanto

Instituição de 

normativa 

oponível às 

comissões 

setoriais que crie 

dever da 

existência de 

indicadores. 

A norma tem 

força para 

uniformizar 

procedimento e 

direcionar para 

o que é desejável

Comissão 

Central de 

Planejamento e 

Orçamento no 

âmbito do 

Estado do Rio de 

Janeiro

Dentro do 1° 

quadrimestre 

do ano que 

houver 

elaboração de 

PPA

Publicando 

nos meios 

eletronicos 

de 

publicidade

Incrementando a 

base normativa  

no Manual de 

Elaboração do 

PlanoPlurianual

sem 

custo 

direto 

Aprimoramento 

contínuo da base 

metodológica de 

indicadores .

As políticas 

mudam, novas 

realidades 

surgem e o PPA 

deve estar 

sensível

Coordenadoria 

de Instrumentos 

Institucionais de 

Planejamento.

periodicidade 

quadrimestral

Sede 

institucional

Aprimorando 

continuamente o 

Manual de 

Revisão do PPA.

sem 

custo 

direto 

Viabilização de 

inserção de 

indicadores nos 

Programas, Ações 

e Produtos no 

SIPLAG

Sem os campos 

no sistema não 

haverá 

possibilidade de 

inserção

Equipe de 

Negócios do 

SIPLAG - Sistema 

Consolidador do 

PPA Fluminense.

Até o 1° 

quadrimestre 

do ano que 

huver 

elaboração do 

PPA

Sede 

institucional-

no sistema 

SIPLAG

Habilitando 

campos no 

sistema, 

específcamente 

para inserção de 

indicadores.

sem 

custo 

direto 

Disseminação 

continua da 

metodologia no 

ambito das 

comissões 

setoriais.

Para fomentar a 

geração de 

responsabilidad

e  no 

aprimoramento 

da eficiência do 

Instrumento de 

Planejmento PPA

Coordenadoria 

de Estudos e 

qualificação da 

informação

No periodo que 

precede a 

elaboração do 

PPA: 4 em 4 

anos. No 

período que 

precede a 

revisão do PPA: 

anualmente.

Sede 

institucional

Através de 

reciclagem para 

os antigos 

integrantes e 

formação 

períodica para os 

que necesitarem, 

notadamente os 

novos integrantes 

da Comissão.

sem 

custo 

direto 

Plano de Ação 5W2H
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5-Conclusão 

 

          

      Diversos autores apontam pressupostos para a realização de uma boa gestão. Mas com que 

régua será medido o que foi bem ou não? Por isso é necessário estudar técnicas e 

metodologias de avaliação, conhecimentos científicos predominantes nas universidades e 

institutos de pesquisa. Essa reflexão deve ser orientada para o que se é priorizado e o que de 

fato deveria estar sendo realizado e, como desdobramento, se o que foi feito satisfaz 

minimamente às expectativas e necessidades da população, dos governantes, das instâncias de 

fiscalização e controle. Quando que alguém pode dizer que alguma coisa foi bem feita, que 

deve ser bem avaliada? Com que critérios? Com que metodologia? Todos esses fatores são 

relevantes e os Programas finalísticos planejados no Plano prurianual 2012-2015 do ERJ 

careceram de indicadores na totalidade de seus programas e todos esses questionamentos 

ficaram sem resposta. No instrumento de planejamento fluminense constou apenas quantidade 

física de produto versus estimativa de despesa associada. Com esses dados, o máximo que se 

pode aferir é a eficiência estrito senso, pois desprovidos de indicadores de eficácia e 

efetividade não podem ser monitorados e avaliados, e assim Deming (1990) pragmatiza com 

sensatez “Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define 

o que não se entende, não há sucesso no que não se gerencia”. Destarte, urge a necessidade de 

se aprimorar os instrumentos de planejamento, principalmente o PPA, dotando-o de 

indicadores sensíveis a fim de possibilitar a transparência, o monitoramento, a avaliação e 

intervenção, se necessário for, para que desvios sejam corrigidos, melhorando a eficiência 

desse importante instrumento de planejamento, que é o PPA, o que contribuiria para a 

eficiência, a eficácia e efetividade dos gastos públicos no Estado do Rio de Janeiro. 
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