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Resumo
O presente artigo tem como objetivo demonstrar o processo de planejamento e suas principais
características e falhas, ressaltando a importância de sua organização de forma estratégica nas
organizações públicas, verificando ainda de forma específica, através da análise do Plano de
Metas (1956-1960), como ele pode contribuir para o desenvolvimento do país e na
consecução de políticas públicas, apontando ainda suas principais falhas e respectivas
consequências, decorrentes, principalmente, da “falta de preparo” quando da elaboração do
plano. A metodologia compreendeu pesquisas bibliográficas, como instrumentos de busca na
identificação dos principais problemas que prejudicam o andamento do processo, e
consequentemente, os seus resultados, e que ainda por vezes, se repetem ao longo do tempo.
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1 – Introdução
A insatisfação da sociedade com a qualidade dos serviços públicos oferecidos, reforça

de forma clara uma deficiência por parte da gestão brasileira, sendo ainda um problema que se
perpetua ao longo da história, e que, por sua vez, é decorrente muitas vezes dos maus
planejamentos que são realizados, ou até mesmo da falta deles.

Através da definição dada por Drucker (1984, p. 136), podemos observar como se faz
necessário o planejamento para a consecução de ações públicas de forma eficiente, onde para
o autor planejar:

[...] É o processo contínuo de, sistematicamente, e com o maior
conhecimento possível do futuro contido, tomar decisões atuais que
envolvam riscos; organizar sistematicamente as atividades necessárias à
execução dessas decisões; e, através de uma retroalimentação organizada e
sistemática, medir o resultado dessas decisões em confronto com as
expectativas alimentadas.

Resumidamente, para Megginson et al. (1998), o planejamento é definido como o
processo de estabelecer objetivos ou metas, determinando a melhor maneira de atingi-las.

De acordo com Ossório (2002), o planejamento quando pensado de forma conjunta à
estratégia pode ser melhor aproveitado, contribuindo assim para uma gestão de resultados. O
autor define estratégia como:

[...] um método de pensamento que organiza, a partir da posição particular
de percepção de diferentes atores sociais, classificando, hierarquizando e
valorizando os dados da realidade - a realidade de cada um - de um modo
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consciente e calculado com a marca dos interesses e ideologia de cada um,
com vista a influir favoravelmente no curso dos acontecimentos. (OSSÓRIO,
2002, p. 117)

O processo de planejamento consiste no ato de tomar decisões e elaborar ações
coordenadas, visando atingir determinado objetivo, devendo ainda ser realizado por etapas, de
modo que possa ser bem-sucedido em suas ações. (GUEDES; MISOCZKY, 2011, p. 13-19).
A tabela a seguir traz uma síntese das etapas do processo de planejamento e de suas
respectivas funções.

Tabela 1: Etapas do Processo de Planejamento

ETAPAS FUNÇÕES

Planejar

Executar

Controlar

Avaliar

Elaborar e organizar ações coordenadas

Realizar as ações

Monitorar o andamento do processo e realizar
ações corretivas caso necessário

Analisar o resultado final em confronto com os
objetivos pretendidos

Fonte: Elaborada pela autora com base em Guedes, Misoczky (2011).

O planejamento reúne assim, um conjunto de decisões a serem realizadas e
organizadas através de etapas, e envolve, ainda, a identificação de oportunidades e ameaças,
pontos fortes e fracos, que podem vir a comprometer os resultados de uma organização,
devendo também ser flexível a fim de poder ser corrigido se necessário. Em seguida vem a
etapa de execução, onde é posto em prática tudo o que foi planejado e previsto no plano de
ação. Depois de planejado e posto em prática, o processo deve ser controlado constantemente
pelos gestores e, em caso de falhas ou não conformidades, devem ser realizadas ações no
sentido de correção das discrepâncias, para que o processo atinja os objetivos constantes no
planejamento inicial. E por fim, deve ser realizada uma avaliação de todo o processo,
possibilitando uma análise entre o seu resultado alcançado e os objetivos estabelecidos
inicialmente. É importante frisar que as fases são cíclicas, ou seja, não existe um fim, mesmo
com a consecução das metas iniciais, sendo nesse caso realizadas ações de manutenção das
atividades que não estão alcançando resultados satisfatórios (GUEDES; MISOCZKY, 2011, p.
13-19).

Sendo assim, a falta de um bom planejamento pode acarretar diversas situações que,
conjuntamente, irão prejudicar o bom desempenho das ações a serem executadas, e,
consequentemente, o alcance do objetivo de forma satisfatória; destacando-se, quando da má
elaboração do planejamento, uma diferenciação entre quem planeja e quem executa as ações,
havendo, assim, a falta de compromisso por parte daqueles que o executam e uma dissociação
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entre ações e resultados, o que acarreta na realização das ações de forma desorientada do que
foi planejado (GUEDES; MISOCZKY, 2011, p. 13-19).

Após essa análise pode-se perceber como a Administração Pública brasileira, por
diversas vezes, não finaliza todas as fases de um processo de planejamento. Pois ao observar-
se alguma falha ou equívoco durante a sua execução, o setor público não opera no sentido de
saná-la e dar continuidade ao planejado. Pelo contrário, prefere-se realizar a concepção de um
novo processo administrativo, demandando dispêndio de recursos materiais, financeiros e
econômicos, causando com isso um ciclo vicioso e trazendo ainda a sensação de incapacidade
do setor público perante a sociedade.

Diante do tema proposto, o presente artigo tem por objetivo demonstrar o processo de
planejamento e suas principais características e falhas, assim como ressaltar a importância de
ele ser pensado e organizado a partir de uma visão estratégica nas organizações públicas,
colaborando assim para a eficiência na gestão - o atendimento das necessidades da sociedade
de forma satisfatória através da qualidade de seus serviços. Demonstrando ainda, como a
literatura sobre o tema do Planejamento pode ser ampla e relacionar-se aos conceitos de
estratégia como definido por Ossório (2002), e com as principais características consideradas
para uma gestão pública de excelência segundo Ferreira, Fiel Filho e Kanaane (2010).

De forma específica, faz uma análise teórica do Plano de Metas, implementado em
1956, com o intuito de demonstrar um pouco de sua organização e trajetória, e de suas
respectivas contribuições para o desenvolvimento econômico do país, através do atingimento
de suas metas que foram direcionadas à expansão industrial e à modernização por meio da
infraestrutura, assim como também, apontar suas principais falhas, que tiveram alguns
resultados contrários em relação aos seus objetivos, sobretudo, por falta de qualificação e
visão estratégica por parte daqueles que o elaboraram, que somente pensaram na consecução
do plano em si, sem antes tentar prever suas possíveis consequências para a economia do país.

2 - Revisão Bibliográfica
A presente revisão traz, primeiramente, uma breve análise de planejamentos

fracassados através de seus erros técnicos e a evolução do pensamento administrativo no
Brasil a partir da década de 1930; em seguida, traz a visão de Henri Fayol acerca do
planejamento e de todos os “elementos” considerados necessários pelo autor, para que se
tenha um processo final satisfatório. Também serão abordadas as diferentes visões e práticas
de planejamentos públicos, com enfoque no planejamento público brasileiro, apontando suas
principais falhas, as características necessárias para um bom planejamento e a importância da
participação de toda a sociedade no processo de formulação de políticas públicas.

O planejamento brasileiro também é observado por Souza (2004), entre as décadas de
1930 e 1980, que o considera como um instrumento de desenvolvimento para o país, por ter
apresentado uma evolução considerável durante o período em que foi analisado.

Finalizando esse tópico, serão apontadas as constantes mudanças organizacionais e
mudanças externas, que estão levando empresas privadas e organizações públicas a adotarem
cada vez mais o Planejamento Estratégico em suas gestões; e as diferentes contribuições e
alguns temas específicos que devem ser observados na Gestão Pública, assim como, os
critérios necessários para um modelo de Gestão Pública de excelência.
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2.1 - Uma análise dos planejamentos fracassados através de seus erros técnicos
O trabalho O planejamento econômico no Brasil: considerações críticas (MELLO E

SOUZA, 1960), foi considerado o pioneiro no país, pois já via o planejamento como algo
indispensável para a realização de políticas públicas.

O texto mostra a evolução do pensamento administrativo no Brasil, onde o autor faz
uma análise dos diferentes planos adotados a partir da década de 1930, buscando evidenciar a
falta de fundamentos técnicos na concepção desses planos, levando a um histórico de
fracassos em quase todas as suas tentativas, apontando principalmente, as dificuldades de
adequação entre os meios executivos e os fins de política econômica seguidos pelo Estado, e a
repetição de erros fundamentais quanto à formulação e à execução dos diversos planos, que
considera como base empírica de sua conclusão, decorrentes ainda da falta de esforço de
avalição de suas causas ao final dos processos. (MELLO E SOUZA, 1960).

Quanto à formulação dos planos, os principais erros destacados pelo autor referem-se à:
falta de organização das ações coordenadas em relação à execução dos programas e projetos;
falta de coordenação entre metas previstas e insumos setoriais; falta de previsão dos recursos
de mão de obra qualificada (recursos humanos) e a das necessidades técnicas da
administração pública; ausência de precisão dos recursos necessários ao financiamento do
plano; quantificação inadequada das metas setoriais e globais, por ausência de informação
estatística digna de confiança; e incoerência entre as diversas metas previstas. (MELLO E
SOUZA, 1960)

Com relação à execução dos diversos planos, o autor considera os principais erros:
falta de integração entre os setores administrativos, ocasionando com isso, má distribuição de
funções e de responsabilidades; ausência das etapas de controle e avaliação, que possibilite
consequentemente, realizar ações corretivas durante a sua execução e posterior análise entre
os objetivos esperados e os resultados alcançados; ausência de previsão de orçamento de caixa,
quanto aos recursos necessários; e ausência de um sistema integrado do instrumental de
políticas econômicas, de forma a conciliá-los com os objetivos do plano. (MELLO E SOUZA,
1960).

A análise profunda desses erros direcionada ainda aos interesses públicos, são de
extrema importância para o entendimento da dinâmica política e administrativa, assim como
das condições socioeconômicas e das limitações técnicas da burocracia do país, que por sua
vez, por não terem sido devidamente observadas e estudadas, resultaram em planos
tecnicamente malfeitos e fracassados em sua maioria ao longo da história. Há ainda a
necessidade de se compreender a concepção de planejamento como sendo um processo
racional de formulação de decisões políticas e econômico-social, que deve ser realizado de
forma harmônica e integrada visando fins explícitos, mas que não sejam quantificados
(MELLO E SOUZA, 1960).

As considerações feitas destacam, principalmente, as dificuldades apresentadas ainda
nos dias atuais em relação ao planejamento público, onde pode-se observar o despreparo dos
gestores, que ocasionam uma série de problemas consecutivos, e a falta de visão estratégica
em relação aos verdadeiros objetivos que possuem as ações de políticas públicas - atender às
necessidades da sociedade de forma satisfatória.

2.2 - A visão do planejamento por Henri Fayol
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No artigo Publicações póstumas de Henri Fayol: revisitando sua teoria administrativa
(AGUIAR; SOUZA, 2011), o princípio do planejamento foi considerado o mais importante na
palestra de 16 de junho de 1908, como essencialmente contingencial (onde tudo é relativo e
nada é absoluto), onde o ambiente externo pode influenciar na alteração de planos originais,
de modo que esses possam se adaptar às novas conjunturas. Em outras palavras, o
planejamento deve ser bastante flexível, propenso às mudanças quando necessárias, sejam
decorrentes de acontecimentos externos ou de qualquer outro motivo.

A visão de Fayol sobre o futuro, é que este deveria ser “calculado” e “preparado”,
relacionando-se a uma postura próxima da gestão por mudanças, que iria se basear em
variáveis decorrentes de ameaças e oportunidades que fossem previsíveis, e não apenas em
uma gestão fundamentada no controle, natural de um administrador do início do século XX.
Sendo assim, ciente da importância do princípio do planejamento, pregava-se que ele deveria
“antecipar” e “prever” o futuro, tendo ainda a flexibilidade como um elemento necessário
quando da sua elaboração, que demonstrasse a necessidade de interação com o ambiente, a
identificação das ameaças e como lidar com as incertezas.

Então, além de alertar para a identificação de ameaças, existe ainda uma preocupação
com os resultados imprevistos do ambiente externo e dos riscos que podem ser provocados
pelo não seguimento do que foi planejado, que, por sua vez, podem comprometer os objetivos
organizacionais de longo prazo, dificultando ainda mais na identificação dessas ameaças
quando da avaliação de seus resultados finais, que são necessárias para a diminuição das
incertezas e para que se desenvolva um programa como resultado (AGUIAR; SOUZA, 2011).

2.3 - As contradições acerca dos planejamentos públicos, com destaque para o
planejamento público brasileiro

Em Desafios do planejamento em políticas públicas: diferentes visões e práticas
(OLIVEIRA, 2006), encontra-se uma abordagem do planejamento das políticas públicas em
países em desenvolvimento, com enfoque especial para o modelo brasileiro. Na visão
moderna, as políticas públicas devem ser formuladas através de um planejamento situacional,
onde todos os setores da sociedade participam e contribuem com possíveis soluções para os
problemas e demandas existentes, à vista de como estes os afetam.

Logo na introdução, o autor já destaca sua visão acerca do planejamento brasileiro -
estritamente tecnicista e dominado por economistas e burocratas, que acreditam que a sua
implementação se dá de forma “natural”, uma vez que se tenha um plano certo -, observando
que ao longo de décadas, essa visão, em sua prática, não obteve grandes sucessos, muito pelo
contrário, vários planejamentos foram fracassados em sua implementação, até mesmo
apresentando impactos negativos inesperados e o desperdício considerável de recursos.
Esclarece ainda que, o ponto mais levado em consideração pelos economistas, em relação à
burocracia de formulação e controle e às previsões, acabam afetando a parte mais importante
de um planejamento, o processo decisório, que faz parte de uma construção política e social,
que deve ainda considerar relevante nesse processo a sua implementação, que por sua vez, vai
garantir os resultados finais esperados (OLIVEIRA, 2006).

O autor explica também, que um dos principais motivos que geram resultados
insatisfatórios na execução de políticas públicas é, justamente, a incoerência entre a
elaboração e a implementação existentes no processo de planejamento; acreditando ainda que
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o fracasso de um bom plano, decorre de problemas técnicos na sua implementação,
sabotagens ou que suas ações não foram realizadas de acordo com o que estava previsto.
Esclarece ainda, que o processo de planejamento de políticas públicas está diretamente
relacionado à elaboração de planos, que se constituem numa série de etapas que vão desde a
tomada de decisões políticas até a distribuição de responsabilidades, que a seguir geram ações
planejadas, que por sua vez atingirão o resultado esperado - caso o plano tenha sido bem feito
e o orçamento necessário para ele tenha sido aprovado. Logo, o autor ressalta que, o que o
processo de planejamento de políticas públicas necessita é de bons “planejadores”, que
possuam mentes privilegiadas e “visão de futuro”, pois estes teriam capacidade para elaborar
planos corretos que atingissem seus objetivos esperados (OLIVEIRA, 2006).

Assim, nota-se a visão do autor acerca dos sucessivos planejamentos fracassados ao
longo da história, sendo resultantes de processos que buscavam o controle da economia e da
sociedade (principalmente os planejamentos brasileiros), ao invés de processos decisórios
formulados política e socialmente pelos seus interessados. Observa-se que, na construção
desses processos deveriam haver informações precisas e capacidade de articulação e
compreensão dos temas pelos diversos atores envolvidos; e que faz-se necessário o
reconhecimento das limitações do próprio planejamento - capazes de “prever e controlar” o
futuro; enfatizando ainda a aceitação do processo de planejamento, como o principal
construtor e articulador das relações na sociedade ou organização, que tem como objetivo
alcançar o bem comum através de suas políticas públicas, de forma ética, justa e responsável
(OLIVEIRA, 2006).

A visão acerca da participação da sociedade nos processos de política pública, reforça
a importância do planejamento ser pensado e organizado de forma estratégica, relacionada
ainda, à necessidade de gestores capacitados e preparados para a sua elaboração, capazes
assim de atingir os objetivos esperados. Ressalta ainda Oliveira (2006) que, deve-se atentar e
organizar o planejamento para o verdadeiro interesse das ações de políticas públicas, que
visem o alcance do bem-estar da sociedade, e que devem ser observadas as suas próprias
limitações, para que ele possa se adaptar no futuro caso necessário.

A participação da sociedade nos remete ao tema do Planejamento Participativo,
considerado como um processo de tomada de decisões e de comunicação, com vistas a
objetivos futuros que buscam transformar uma determinada realidade, de forma controlada; é
a busca de uma visão múltipla, integrada e sustentável de desenvolvimento. Ou seja, o
Planejamento Participativo deve ser organizado de modo que as partes interessadas participem
ativamente no processo decisório, permitindo com isso, um aprendizado recíproco entre
sociedade e organizações, principalmente no que diz respeito à missão e à estrutura das
organizações em relação aos contextos social, econômico e político, melhorando assim a
capacidade de direcionamento dos objetivos pretendidos às reais demandas da sociedade,
contribuindo então para a definição de prioridades e otimização dos recursos
disponíveis. (FONSECA, 2009)

2.4 - O planejamento como instrumento de desenvolvimento
Souza (2004), apresenta uma abordagem sobre o planejamento brasileiro, com foco

entre as décadas de 1930 e 1980, nas quais essa atividade teve uma considerável evolução ao
longo dos anos. A atividade de planejar em nosso país teve origem de fato em 1890, data da
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implementação do Sistema de Viação. Porém, somente quase meio século depois, é que o
planejamento no Brasil teve dois grandes momentos: em 1930 com o Estado Novo, onde o
país vivia o nacional desenvolvimentismo, aliando-se aos interesses capitalistas, e durante a
ditadura militar em 1964. Ainda com a crise do petróleo deflagrada em 1970, o país
mergulhou em uma grave crise social, que se arrastou por um longo período, o levando a
abandonar o planejamento da década de 1980 em busca de ações imediatas que pudessem
sanar os problemas decorrentes da crise.

De início, o planejamento era de exclusividade da tecnocracia brasileira; em seguida,
do planejamento tradicional e governamental, ele foi reformulado para o planejamento
estratégico, buscando atingir uma forma mais democrática e transparente junto à sociedade,
sendo mais flexível em relação às mudanças, tanto internas quanto externas, buscando ainda
uma visão de futuro acerca de seus objetivos na realização de políticas públicas, o que
contribuiu, assim, para que ele se apresentasse de forma participativa em algumas ocasiões
seguintes (SOUZA, 2004).

Ainda de acordo com Souza (2004), o Plano de Metas, implementado em 1950 durante
o governo de Juscelino Kubitscheck, foi considerado o principal responsável pelo
desenvolvimento socioeconômico do país. Ressalta também que, o próprio planejamento
durante décadas, foi muito utilizado como instrumento de intervenção e controle social.

Em 1890, durante a República Velha, foi elaborado o primeiro plano de “caráter
público”, que ficou conhecido como Plano de Viação, que visava a regulamentação das contas
públicas; mas logo no fim desse século, fez-se necessária a elaboração de um novo plano - o
Plano de Recuperação Econômico-Financeira, em função dos desequilíbrios que se
encontravam as contas públicas. Porém, foi a partir dos anos 30, com o Estado Novo, que o
país passou a adotar o conceito de planejamento governamental (MACIEL, 1989), que se deu
por meio de comissões e coordenações ad hoc, que orientavam os governos na elaboração de
seus planos, programas e projetos de ação, que logo em seguida, viraram atividades, da
Administração Pública Federal.

Então, foi a partir dos anos 30, que teve início a cultura e prática do planejamento
governamental no Brasil, fundamentado na industrialização brasileira que estava surgindo, na
intervenção do Estado, na criação de empresas públicas e estatais, na valorização do capital
nacional e na política nacionalista de defesa dos interesses das elites industrializantes (IANNI,
1986). Nesse momento, o Estado foi o principal impulsor e orientador da atividade de
planejamento econômico, cabendo a sua burocracia estatal a responsabilidade da
implementação de suas ações, o que “contribuiu” assim, para sua forte intervenção na
sociedade.

Sendo assim, durante as trajetórias do planejamento governamental, utilizado como
instrumento de desenvolvimento econômico e social, o país passou por avanços e retrocessos
quanto à sua implementação, sendo ainda o próprio Estado o principal agente nesses
processos, que, por serem voltados somente às políticas de desenvolvimento econômico, não
conseguiam minimizar os problemas que predominavam na sociedade - as desigualdades
sociais e de renda.

Diante disso, Souza (2004), destaca alguns elementos que poderiam fazer parte das
políticas, ações e estratégias governamentais, que considera importantes para a diminuição
das desigualdades na sociedade, como: formulação e implementação de políticas públicas e
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sociais emancipatórias, visando principalmente, a reinserção no mercado de emprego e
qualificação profissional; implementação de política industrial de médio e longo prazos, com
o objetivo de desenvolver o crescimento econômico, com o fortalecimento e abertura de
empresas e postos de trabalho; retomada dos investimentos sociais, resgatando a capacidade
produtiva do Estado de financiar e gerenciar serviços públicos de qualidade; e a possibilidade
de melhor articulação e coordenação entre as políticas econômica, fiscal e tributária, que
pudessem criar alternativas ao crescimento imposto pelas altas taxas de juros (SOUZA, 2004).

2.5 - As mudanças organizacionais e a crescente adoção do Planejamento Estratégico
Empresas de todos os tipos, tanto públicas quanto privadas, estão cada vez mais

adotando o Planejamento Estratégico em suas gestões, e as mudanças internas que ocorrem
tanto na grande maioria desses ambientes empresariais, como as mudanças externas, e de
forma rápida, é que são as causas mais importantes que estão conduzindo essas empresas a
utilizarem essa estratégia.

As mudanças que ocorrem principalmente nos ambientes econômico, social,
tecnológico e político fazem com que as empresas precisem logo se ajustar a toda essa “nova
conjuntura”, de modo que possam continuar progredindo, e o Planejamento Estratégico é,
justamente, uma técnica mais flexível, que orienta as organizações a se adaptarem de forma
inteligente, possuindo um elemento-chave que é a escolha de medidas e decisões precisas, que
sejam as mais adequadas à consecução de seus objetivos organizacionais (ALDAY, 2000).

Alday (2000) ressalta ainda que, mudanças contínuas nos cenários econômico mundial,
geram fatores negativos que devem ser tratados com especial atenção pelos administradores,
pois irão afetar os ambientes organizacionais, e consequentemente, suas gestões e o
atingimento de seus objetivos.

A relação entre o Planejamento Estratégico e a Administração Estratégica, que é
diretamente abordada, pode ser claramente entendida através do próprio conceito de
Administração Estratégica, definido como “um processo contínuo e interativo que visa manter
uma organização como um conjunto apropriadamente integrado a seu ambiente” (ALDAY,
2000, p. 9-16); considerando ainda que, as organizações necessitam de indivíduos bem
capacitados, para que sejam bem-sucedidas em seus objetivos. Assim, o Planejamento
Estratégico deve ser visto como um instrumento de gestão muito mais amplo que o tradicional,
sendo dinâmico e flexível durante a sua gestão, formado ainda de decisões antecipadas com
relação à linha de atuação a ser seguida na realização de sua missão organizacional.

2.6 - As diferentes contribuições consideradas para uma Gestão Pública de excelência
Segundo Ferreira, Fiel Filho e Kanaane (2010), existe uma relação entre os critérios de

excelência e as políticas e práticas que são adotadas na gestão pública, com uma abordagem
voltada para o modelo de gestão proposto pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ),
ressaltando ainda, as especificidades do campo da Administração, as diversificadas ações
atuais que abrangem desde a estrutura até o funcionamento organizacional, as transformações
pelas quais a sociedade brasileira passou em seus últimos anos, a relação entre ambiente
interno e externo das organizações públicas e entre as diferentes esferas de governo.

As Políticas Públicas, a Estratégia e Visão de Futuro e os Fundamentos
Constitucionais para a Gestão Pública, são temas especificamente abordados, e que ressaltam
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respectivamente, o papel das políticas públicas no desenvolvimento social, a necessidade de
se trazer à realidade atual o debate sobre a inserção do planejamento estratégico nas
organizações públicas, e os princípios constitucionais e normas previstas no Direito
Administrativo que geram impactos e devem ser observados na Gestão Pública (FERREIRA;
FIEL FILHO; KANAANE, 2010).

E por fim, a partir de questionamentos acerca do Modelo de Gestão para as
Organizações Públicas, foram estabelecidos os pilares da administração contemporânea, que
seriam baseados no ciclo PDCA (planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação), na
implantação do modelo Estratégico de Administração, nos fundamentos da Excelência em
Gestão e de uma Nova Organização Pública para a sociedade (FERREIRA; FIEL FILHO;
KANAANE, 2010).

3 – Metodologia

3.1 - Pesquisa Bibliográfica
O artigo teve como suporte a Pesquisa Bibliográfica, compreendida entre livros e

artigos científicos, onde pode-se observar que diferentes visões complementam-se e
contribuem de maneira fundamental para a compreensão do tema. O objetivo da pesquisa é
apresentar as características do planejamento, buscando identificar ainda as dificuldades e os
problemas relacionados à execução de suas ações e mostrar como uma visão estratégica pode
contribuir para um planejamento eficaz. Traz também uma análise do Plano de Metas,
implementado na década de 90, reforçando a importância do processo de planejamento nas
ações de políticas públicas e no desenvolvimento do país.

3.2 - Universo e Amostra
Foi realizada uma breve exploração científica do plano escolhido a nível nacional - o

Plano de Metas -, como referência ao estudo e à pesquisa da realidade do planejamento
público brasileiro, visando demonstrar um pouco de sua trajetória e de suas contribuições para
o desenvolvimento do país, assim como, apontar as suas principais falhas durante a sua
implementação. A metodologia compreendeu pesquisas bibliográficas a respeito do Plano de
Metas, analisado no presente artigo, e que foi implementado durante a gestão de Juscelino
Kubitschek (1956-1960), permitindo uma melhor análise sobre o tema e possíveis reflexões
que foram organizadas ao longo do trabalho de forma coerente. Sendo assim, a leitura e
análise dos dados e informações contribuíram para o referido levantamento teórico, sendo
ainda fundamental para a sustentação do tema proposto.

4 - Resultado e Discussões
O Plano de Metas foi considerado um importante programa de industrialização e

modernização do país, implementado durante a presidência de Juscelino Kubitschek (1956-
1960), que o apresentou antes mesmo como uma de suas propostas de governo em sua
campanha eleitoral, que ainda segundo Braga (2012, p. 12), tinha como principal objetivo,
“[...] estabelecer as bases de uma economia industrial madura no país, principalmente nos
setores de bens de consumo duráveis, como por exemplo, a indústria automobilística”.
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O governo de JK ressaltava a importância de uma política de desenvolvimento e
crescimento, voltada ao processo de industrialização, sustentada na ideia de uma transição, de
uma economia agroexportadora, dominada pela elite agrária, para um país industrializado e
urbano, sendo totalmente favorável ainda à abertura de capital estrangeiro. Sendo assim, as
diretrizes gerais do plano - que trazia ainda o lema “Cinquenta anos de progresso em cinco
anos de governo” -, enfatizavam a necessidade de acelerar o desenvolvimento econômico,
como forma de transformar o país estruturalmente, com maiores investimentos e estímulos à
indústria em detrimento do setor agrícola, favorecendo com isso a geração de empregos.
Assim, o período do Plano de Metas foi considerado o auge do período da industrialização
brasileira, pois foi além do processo de substituição de importações, devido aos consideráveis
investimentos que foram realizados na estrutura industrial do país (BRAGA, 2012, p. 11-13).

Conforme Lafer (1970), a composição do Plano de Metas foi feita de forma
fragmentada, baseando-se em “30 metas”, onde os investimentos nas mais diversas áreas da
economia foram ainda divididos entre setores específicos que foram abrangidos pelo plano:
Energia (1 a 5), Transporte (6 a 12), Alimentação (13 a 18), Indústria de Base (19 a 29) e
Educação (30). De forma breve, o autor destaca ainda as metas abrangidas em cada setor
contemplado e algumas considerações relevantes a respeito do tema:
I. O setor de energia que abrangia 43,4% do investimento inicialmente planejado,

compreendia as metas de: 1- energia elétrica, 2- energia nuclear, 3- carvão mineral,
4- petróleo (produção) e 5- petróleo (refinação);

II. O setor de transportes, que abrangia 29,6% dos investimentos, subdividia-se nas
seguintes metas: 6- ferrovias (reaparelhamento), 7- ferrovias (construção), 8- rodovias
(pavimentação), 9- rodovias (construção), 10- serviços portuários e de dragagens,
11- marinha mercante, 12- transportes aeroviários;

III. O setor de alimentação que representava apenas 3,2% dos investimentos, contemplava
as metas de: 13- trigo, 14- armazéns e silos, 15- armazéns frigoríficos, 16- matadouros
industriais, 17- mecanização da agricultura, 18- fertilizantes;

IV. O setor de indústrias de base absorvia 20,4% dos investimentos e subdividia-se nas
metas de: 19- siderurgia, 20- alumínio, 21- metais não ferrosos, 22- cimento, 23- álcalis,
24- celulose e papel, 25- borracha, 26- exportação de minérios de ferro, 27- indústria
automobilística, 28- indústria de construção naval, 29- indústria mecânica e de material
elétrico pesado;

V. O setor de educação, contemplado com 3,4% dos investimentos inicialmente previstos,
abrangia apenas a meta 30- de formação de pessoal técnico, com o objetivo de
intensificar a formação de pessoal técnico e orientar a educação para o desenvolvimento.
(LAFER, 1970, p. 42-48).

Cabe ainda destacar como meta síntese do Plano de Metas, pois não fazia parte do
Plano inicialmente, a construção da cidade de Brasília, que foi realizada em tempo recorde e
estima-se que representou um dispêndio entre 250.000.000.000 e 300.000.000.000 de
cruzeiros (preços referentes à época de 1961), mobilizando assim 2,3% do Produto Nacional
Bruto (PNB) (LAFER, 1970).

Cancian (2013), considera ainda em relação à construção de Brasília que:
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Em razão de seu arrojado projeto arquitetônico, a construção da cidade de
Brasília tornou-se o mais importante ícone do processo de modernização e
industrialização do Brasil daquele período histórico. A nova cidade e capital
federal foi o símbolo máximo do progresso nacional e foi considerada
Patrimônio Cultural da Humanidade. (CANCIAN, 2003)

As metas do Plano eram fundamentalmente de infraestrutura e ocorreram de forma
simultânea ao longo de sua implementação, conferindo-lhe então, as características de um
planejamento contínuo, atingindo assim em grande seus objetivos pretendidos. (LAFER, 1970,
p. 37).

O Plano de Metas, inicialmente, teve grandes avanços com relação à expansão
industrial e à modernização do país, ratificando-se ainda nas palavras de Lafer (1970, p.49),
“[...] é possível dizer que o Plano de Metas foi um caso bastante bem sucedido na formulação
e implementação de planejamento”. Entretanto, o autor ainda destaca que, o Plano alavancou
de forma acelerada o crescimento econômico e gerou um alto período de inflação,

Marinho (2010), também ressalta sob o ponto de vista econômico que, apesar do
Plano de Metas ter iniciado com grandes avanços, acabou gerando ainda uma dívida externa
para o Brasil que durou por muitos anos, comprometendo assim a dependência econômica
brasileira. Conforme relata a autora:

Com a abertura do mercado estrangeiro a ampliação e investimentos na
indústria se tornaram ainda mais fáceis, porém, não era viável aos cofres
brasileiros. A emissão monetária, um dos recursos utilizados por JK, causou
graves danos ao processo inflacionário. Com o uso dos recursos estrangeiros,
o governo abriu portas para desnacionalização, as influências das empresas
estrangeiras se tornaram ainda mais fortes e presentes no país, controlando
grande parte da economia nacional.As multinacionais (empresas estrangeiras)
com o tempo agravaram a economia, tomando setores de lucro e ascensão,
como as indústrias automobilísticas, de cigarros, farmacêutica e mecânica.
Com isso o investimento aparentemente rentável para a gestão presidencial
mudou de configuração, as empresas estrangeiras dominavam o mercado
brasileiro garantindo grandes lucros, muitas vezes, mais altos que o que eles
investiam no Brasil. Embora, esses procedimentos fossem opostos às Leis
locais, as multinacionais burlavam. (MARINHO, 2010)

À época da implementação do Plano, a Administração Pública Brasileira apresentava-
se difusa em relação ao seu quadro de funcionários, onde apenas 12% do funcionalismo
público federal teria ingressado pelo sistema de mérito (exigência legal que data da
Constituição de 1934), ou seja, a maior parte do quadro deu-se pela prática da política do
clientelismo (LAFER, 1970, p. 38-39). Diante dessa situação, o governo convocou uma
equipe de técnicos da Comissão Mista Brasil-EUA e da assessoria econômica de Getúlio
Vargas (1950-1954), que já haviam participado anteriormente de planejamentos e controle da
economia, e que tinham como “desafio” naquele momento, melhorar o nível de vida da
população, através de uma vigorosa política de industrialização, com vistas para o futuro, com
a reformulação e desenvolvimento de conceitos baseados nos planos anteriores, donde surgiu
a importância da prioridade de investimento nos setores que foram contemplados pelo Plano
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de Metas. Entretanto, por contemplar consideravelmente o setor industrial, o Plano de Metas
acabou prejudicando o trabalhador do campo e a produção agrícola, gerando assim uma má
distribuição de renda no país e aumento da desigualdade social (LAFER, 1970, p. 34-35).

O autor faz ainda uma importante observação a respeito do Plano em si, relatando que:

Conforme se verifica, a técnica de planejamento utilizada - que era a única
compatível com a experiência e a informação estatística existentes na época -
era capaz de programar adequadamente cada setor, mas era incapaz de
coordenar ou testar rigorosamente a compatibilidade dos setores.
A consistência do plano, portanto, não resultou da sua técnica de
planejamento, mas da aplicação dos conceitos [...] que foram responsáveis
pela visão geral de economia brasileira que o Plano de Metas incorporou.
(LAFER, 1970, p. 38)

Sob o ponto de vista de Fayol, como apontado por Aguiar e Souza (2011), pode-se
dizer que o Plano de Metas foi praticamente pensado e elaborado diretamente para a
realização de suas metas (objetivos), vistas como prioridade para o desenvolvimento
econômico do país, sem uma possível previsão das ameaças e consequências futuras que
ocorreram com a sua implementação, no que diz respeito à utilização de recursos estrangeiros
para a realização do Plano, que acabou por “proporcionar” maior presença e influência de
empresas estrangeiras no país, passando a controlar grande parte da economia naquela época.

Pode-se dizer ainda quanto à formulação do Plano de Metas, conforme Mello e Souza
(1960), que os principais erros podem ser destacados na seguinte ordem:
1. Falta de previsão dos recursos de mão de obra qualificada (recursos humanos) e a das
necessidades técnicas da administração pública;
2. Ausência de precisão dos recursos necessários ao financiamento do plano;
3. Quantificação inadequada das metas setoriais e globais, por ausência de informação
estatística digna de confiança;
4. Incoerência entre as diversas metas previstas.(MELLO e SOUZA, 1960)

A soma desses erros acabou por dificultar uma visão acerca das consequências (futuras)
que houveram, e que perduraram durante anos após o final do mandato de JK, destacando o
alto endividamento externo que foi gerado e a taxa de inflação que subiu de forma bastante
elevada, por conta da utilização de recursos externos para a realização do Plano.

O Plano de Metas, como instrumento de desenvolvimento econômico, ratifica-se na
visão de Souza (2004), que o considerou como o principal responsável pelo desenvolvimento
socioeconômico naquela época, sendo ainda o próprio Estado o principal agente desse
processo de avanço. E como um retrocesso desse mesmo processo, pode-se dizer que, por ter
sido o Plano somente direcionado às ações de desenvolvimento econômico, focada no
processo de industrialização, acabou por outro lado, gerando um aumento nas desigualdades
sociais, no que diz respeito ao trabalhador do campo e à produção agrícola. Pode-se dizer
ainda aqui nesse ponto, conforme Oliveira (2006), que a participação da sociedade nos
processos de políticas públicas, reforça a importância do planejamento ser pensado e
organizado de forma estratégica, visando o alcance do bem-estar de todos, e que devem ser
observadas as suas próprias limitações, para que ele possa ainda se adaptar no futuro caso
necessário.



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO

13

Ressalta também Oliveira (2206), a necessidade de bons “planejadores”, com mentes
privilegiadas e “visão de futuro”, na elaboração do processo de planejamento, pois somente
estes teriam a capacidade para elaborar planos corretos que atingissem os seus objetivos
específicos.

A opção por investimentos estrangeiros, assim como, a entrada de multinacionais no
país, contribui significativamente para a concretização do Plano e a geração de empregos, mas
por outro lado, acabou deixando o país dependente do capital externo e sob forte presença de
empresas estrangeiras. Como pode-se ver, essas opções geraram mudanças no ambiente
organizacional interno, e podemos relacioná-las a falta de Planejamento Estratégico,
conforme definido por Alday (2000), que deve ser um instrumento mais amplo e flexível
durante a sua gestão, que possibilite tomar decisões antecipadas quanto às mudanças em seus
ambientes, tanto internos quanto externos; considerando ainda que, as organizações
necessitam de indivíduos bem capacitados, para que sejam bem-sucedidas em seus objetivos.

Analiticamente, pode-se inferir em relação ao Plano de Metas - sob as considerações
dos autores aqui estudados -, que a falta de pessoal técnico qualificado para a sua elaboração
foi o ponto principal, que “tornou-se uma alavanca” para a consecução dos demais erros de
forma subsequente, pois a partir disso, todos esses erros foram pontos que não foram
devidamente estudados antes de sua implementação, sem pensar nas possíveis consequências
futuras, que geraram assim, alguns resultados diversos em relação aos objetivos propostos, e
que independente do seu grau de relevância, demonstraram-se como as principais falhas
ocorridas em sua execução.

5 - Conclusão
Depreende-se, após a leitura do artigo, como todo o processo de planejamento é de

fundamental importância para a realização de objetivos organizacionais. Ele envolve,
inicialmente, a organização de decisões a serem realizadas, e a partir daí, busca identificar
tudo o que é favorável ou não à consecução de suas ações, de modo que os resultados a serem
atingidos, não sejam comprometidos diante de falhas já existentes ou que possam aparecer
durante a realização do processo. Gestores capacitados e uma visão estratégica são elementos
que ganham destaque quando da elaboração de um bom planejamento; entretanto, a falta de
responsabilidade por parte daqueles que executam as suas ações, o não cumprimento das
ações de acordo com o que foi planejado, e a falta de fiscalização do processo são fatores que
podem comprometer por muitas vezes os objetivos propostos.

Acerca do planejamento público, ele deve ainda ser direcionado às reais demandas da
sociedade, visando suprir as necessidades ainda existentes, através da prestação de seus
serviços. Assim, é possível compreender um pouco da complexidade do planejamento público
e como uma visão estratégica pode contribuir para uma melhor gestão, auxiliando ainda as
organizações públicas a se ajustarem diante das “novas” demandas da sociedade e atingir seus
objetivos de forma eficiente, diminuindo então as desigualdades sociais ainda predominantes
de forma expressiva no país.

Sendo assim, o Planejamento Participativo também ressalta a importância da
participação da sociedade nos processos decisórios, pois além de demonstrar transparência na
gestão dos recursos públicos, ele ajuda a compreender melhor as dificuldades encontradas
pela sociedade em relação aos serviços públicos que são oferecidos, a partir do momento em
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que a própria sociedade participa mais ativamente, apontando ainda o que deve ser melhorado
e/ou realizado e fiscalizando a execução do planejamento em si.

A análise do processo de planejamento realizada através do Plano de Metas (1956-
1960), que foi desenvolvido a Nível Nacional, demonstra também, como ele foi fundamental
para o desenvolvimento sócioeconômico do país, conseguindo realizar o seu principal
objetivo que foi a expansão do setor industrial e a modernização da infraestrutura como um
todo, mas por outro lado, por ter sido somente direcionado às políticas de desenvolvimento
econômico, acabou por prejudicar o trabalhador do campo e a produção agrícola. As metas do
plano que foram assim determinadas pelo então presidente Juscelino Kubitschek, eram vistas
como prioritárias naquela época, contudo, “desconsiderou” a falta de recursos que eram
necessários ao seu financiamento, fazendo com que o país contraísse dívida externa e elevada
taxa de inflação ao recorrer a recursos externos, comprometendo assim a situação econômica
do país ao final de seu mandato, e que acabou se prolongando por governos seguintes. Pode-
se dizer que, a falta de conhecimentos técnicos e de planejamento estratégico na elaboração
do Plano de Metas, foram fatores determinantes que acabaram gerando essas consequências
diversas aos objetivos que foram realizados, mas que de certa forma, serviram de experiência
e base para planejamentos futuros, principalmente, no que diz respeito a planos que foram
implementados visando à recuperação e ao equilíbrio da própria economia.

Sendo assim, o tema desenvolvido nos permite compreender a importância do
processo de planejamento e de sua fiel execução, tanto para o atingimento dos objetivos
organizacionais de forma satisfatória na consecução de políticas públicas, quanto para o
desenvolvimento e fortalecimento do país, quando direcionado a fins determinados,
considerados importantes para o progresso da sociedade, e de como uma visão estratégica
pode contribuir de forma significativa para que o processo ocorra de maneira ainda mais
eficiente, proporcionando principalmente, flexibilidade de ajustes diante das constantes
mudanças externas, e um olhar ampliado para o futuro, que são fatores considerados
fundamentais e que devem ser observados durante todo o processo de planejamento, de modo
que as suas ações sejam readaptadas sempre que necessário.
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