
 

Grupo de Trabalho 6 – Planejamento e Orçamento Público 

 

O Governo brasileiro planeja? Análise histórica do planejamento federal 

 

Flávio Mascarenhas Roriz Pedrosa
1
, Prefeitura de São Paulo, Brasil. 

 

Resumo: O artigo parte do pressuposto de que o Planejamento é uma função administrativa 
fundamental para que Governos consigam entregar valor público ao cidadão. A partir da conceituação 
de Planejamento, enseja uma revisão de literatura nacional e internacional a respeito de 
planejamento governamental, buscando entender os seus aspectos críticos. Em seguida, tenta-se 
uma análise sobre a evolução do Planejamento realizado pelo Governo Federal, englobando suas 
raízes históricas até o Plano Plurianual. As políticas de planejamento governamental do Brasil são 
avaliadas sob os critérios encontrados na literatura, concluindo que historicamente não 
corresponderam aos requisitos de sucesso em processos de planejamento. 
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Introdução 

A necessidade de maior entrega de valor público ao cidadão é uma grande tendência 

global para os Governos do século XXI. A conquista de direitos políticos, econômicos e 

sociais no decorrer dos últimos séculos gerou uma demanda maior e mais exigente por 

serviços e bens públicos de qualidade, o que pressiona os atores governamentais a 

aumentarem sua produtividade e inovarem em suas políticas públicas. Logo, a 

transformação de estruturas administrativas e burocráticas em estruturas flexíveis, 

empreendedoras e com foco no serviço é o maior desafio da gestão pública na atualidade.   

Nesse novo contexto de Estado, a função administrativa de Planejamento é uma das 

principais ferramentas para a transformação da gestão pública. Um grande desafio é a 

adoção de modelos modernos de gestão que não sejam engolidos pela cultura burocrática 

na administração pública. No caso do Brasil, há a particularidade da convivência de 

aspectos de Estado patrimonialista, burocrático, gerencialista e até mesmo empreendedor, 

todos ao mesmo tempo. Essa configuração gera desafios para que o Governo consiga 

planejar com efetividade. 

A importância de um planejamento governamental eficiente, mensurável e legítimo é 

reforçada pela necessidade de Governos se desenvolverem nos períodos de turbulência, 

transição de mandatos, incertezas conjunturais e também aproveitarem novas 
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oportunidades. Para entender quais são os requisitos para um eficaz processo de 

elaboração de um planejamento governamental, a próxima seção fará uma análise da 

literatura nesse tema. 

 

1. Como governos planejam? 

O Planejamento, como prática de elaborar planos para orientar o desenvolvimento 

estatal, surgiu de forma concreta com o planejamento de cidades no final do século XIX, 

influenciado pelo conceito urbanístico de cidades-jardim. Com a experiência da economia 

planificada na União Soviética no final da década de 1910, emergiu a vertente do 

planejamento econômico centralizado, no qual o Estado controla os recursos e realiza a 

distribuição, de acordo aos planos e metas elaborados pelos burocratas. A partir da década 

de 1940, uma forma mais abrangente, que englobava as esferas social e econômica do 

planejamento, surgiu no Ocidente, provavelmente como uma resposta ao centralismo 

soviético. Nesse período, houve o avanço de ideias keynesianas e políticas de 

desenvolvimento regional (OLIVEIRA, 2006). 

Considera-se que o planejamento governamental seja essencial para o 

desenvolvimento de uma sociedade, afinal, o desenvolvimento resulta de decisões 

formuladas e implementadas pelos governos em conjunto com a sociedade e o mercado, 

materializando-se em políticas públicas. Logo, os problemas presentes na sociedade são 

alvo de ações empreendidas pelos governos em suas funções de Estado e não há política 

pública sem ação, decisão e formalização conjuntas (HEIDEMAN, 2006). 

O processo de planejamento em governos é composto pela determinação do que 

deve ser feito, quais os objetivos específicos, os controles que serão adotados e qual será o 

gerenciamento utilizado nas atividades. Por isso, Souza (2004) considera que o 

planejamento é a função administrativa primordial ao servir de base para todas as outras 

funções empregadas. Em se tratando de Governos, o Planejamento tem por propósito 

definir os objetivos de futuro da sociedade e estabelecer os meios para alcançá-los, de 

forma que as transformações sociais não sejam determinadas por circunstâncias externas 

ou fortuitas e sim seja um resultado de decisões conscientes geradas pelos gestores e 

habitantes (SOUZA, 2004). 

Lopes (1990) fornece uma definição própria para o planejamento no setor público 

como sendo um "método coerente e compreensivo de formação e implementação de 

diretrizes, através de um controle central de vastas redes de órgãos e instituições 

interdependentes, viabilizados por conhecimentos científicos e metodológicos" (LOPES, 

1990:3). Ele chama a atenção para a necessidade de haver órgãos específicos de 

planejamento, coordenando a criação e a implementação de políticas públicas (LOPES, 

1990). 
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Bryson (1988) define como “a disciplined effort to produce fundamental decisions and 

actions shaping the nature and direction of an organization’s (or other entity’s) activities 

within legal bounds”2 (BRYSON, 1988:74). Um planejamento público traria discussões e 

decisões entre tomadores de decisão chave que normalmente não dialogam sobre o que é 

importante para a população. 

A década de 1980 foi um momento de popularização da ferramenta gerencial 

Planejamento Estratégico no setor público. Todavia, foi na década seguinte, no contexto de 

crise econômica internacional e reforma do Estado, que as organizações públicas 

aprofundaram a adoção de experiências do setor privado no movimento do New Public 

Management (HEYER, 2010). Desde então, as organizações públicas adotaram mais e mais 

ferramentas de gestão elaboradas no setor privado (BRYSON, 2004).  Esse contexto de 

reforma do Estado apresentou algumas tendências diferentes. Kettel (2000) trouxe as seis 

principais características dessas reformas, como o foco na produtividade, orientação para 

cliente, mensuração de indicadores, entre outros (KETTEL, 2000). 

Ainda assim, alguns autores já alertaram para o perigo de se aplicarem conceitos do 

setor privado para a realidade da Administração pública sem adaptações. Diversas vezes, 

ferramentas de gestão elaboradas em uma realidade mais linear podem ser inapropriadas 

para o ambiente público (BRYSON & ROERING, 1987), dadas as diferenças dos tipos de 

organização (HEYER, 2010).  

É importante entender que planejamento governamental e Planejamento Estratégico 

não são sinônimos. Se o objetivo primordial de uma empresa é gerar lucro, o objetivo do 

Estado é promover o bem estar social. Trata-se de um processo consideravelmente mais 

complexo por envolver diversos atores e campos de atuação. O planejamento empresarial 

envolve planejamento mercadológico, financeiro, de produção, de recursos humanos e 

organizacionais, por exemplo. Já o Estado, deve abordar a economia, segurança territorial, 

saúde, educação, transportes, mineração e ainda outros campos. 

Segundo Bryson (2004), um processo de planejamento governamental deve 

considerar as características internas e externas do Governo, que podem variar muito das 

organizações privadas (BRYSON, 2004). Por isso, Allison (1996) entende que há três 

pontos essencialmente diferentes entre planejamento público e privado: primeiro, no setor 

privado, a prestação de contas de uma empresa não é interesse público, o que diminui a 

interferência política; segundo, os interesses de administradores privados são mais claros, 

enquanto na esfera pública há conflitos de interesse, dilemas éticos e intangibilidade de 

objetivos; terceiro, o Governo detém monopólio de seus serviços (ALLISON, 1996). 
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Para Ring e Perry (1985), a atuação de gestores públicos ocorre em diferentes 

contextos simultâneos, o que gera diferenças de comportamentos e escolhas. No caso de 

planejamento governamental, a ambiguidade política, o grau de abertura de informações, a 

abrangência do público alvo, o tempo de execução, a instabilidade de coalizões e a 

separação entre formulador e executor de estratégia são aspectos mais decisivos do que 

em organizações privadas (RING & PERRY, 1985). 

Motta (1979) entende que, nas organizações privadas, a sobrevivência da empresa 

depende da capacidade de análise discricionária das oportunidades e ameaças do gestor. 

Por sua vez, nas organizações públicas, a capacidade de análise de ambiente dos gestores 

não influencia na sobrevivência da organização. Se o privado o foco é inovação e 

modernidade, o público é continuidade, coerência e estabilidade de ações (MOTTA, 1979). 

Nesse sentido, as principais dificuldades de organizações públicas são: forte pressão 

externa (seja da sociedade ou de outros atores políticos) nas decisões administrativas; o 

processo de barganha política prevalece sobre o processo racional de análise de 

maximização de resultado; e a velocidade de mudanças e a necessidade de abarcar o maior 

número de interesses políticos-comunitários, tornam a definição dos objetivos mais 

ambíguos e complexos (MOTTA, 1979). 

Em um processo de planejamento no Setor Público, há uma maior necessidade de 

compromisso e engajamento dos executores envolvidos na formulação estratégica (JOYCE, 

1999; BRYSON et al, 2009). Também se lida com maior grau de incerteza na previsão de 

fatores políticos, financeiros e legais que embasam as decisões estratégicas (MOTTA, 1979; 

ANSOFF e MCDONELL, 1993; BRYSON, 2004 apud OTA, 2014). 

Também se observa o caráter ambíguo de objetivos, sobretudo pela pluralidade de 

stakeholders interessados no processo (NUTT & BACKOFF, 1993; BRYSON, 2004 apud 

OTA, 2014). Além disso, o Governo apresenta uma cultura organizacional na qual a 

burocracia tem alta aversão a riscos (ANSOFF & MCDONELL, 1993; VINZANT & VINZANT, 

1996; BOYNE, 2002 apud OTA, 2014); e uma maior dificuldade em mensurar resultados, 

tendo em vista expectativas menos claras para as políticas públicas (NUTT & BACKOFF, 

1992 apud OTA, 2014). 

Logo, Bryson (1988) destaca o papel fundamental da ação de pessoas responsáveis 

para garantir a legitimidade do processo - líderes e equipe capazes de conduzir o processo 

de planejamento (BRYSON, 1988). Da mesma forma, Ansoff e McDonnell (1993), defendem 

que o apoio à alta administração é um dos principais fatores críticos de sucesso em 

Planejamento. Na visão deles, como um novo planejamento representa um encadeamento 

de mudanças, a presença da liderança seria o fator capaz de agregar a sinergia de ações e 

orientar as atividades sem perder os objetivos de longo prazo (ANSOFF & MCDONNELL, 

1993).   
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Nesse sentido, deve-se buscar identificar de forma clara quais os principais passos a 

serem contemplados em um processo bem sucedido de planejamento governamental. De 

acordo com Joyce (1999), um processo de planejamento na esfera pública deve contemplar 

os seguintes passos: formulação de missão e objetivos estratégicos; avaliação do ambiente 

externo para identificação de oportunidades e ameaças; avaliação de recursos internos para 

determinar pontos fortes e fracos; identificação de ideias para ações estratégicas; realização 

de análise de risco para identificar os perigos para o plano estratégico; elaboração de 

metas, cronogramas e indicadores de desempenho; e a incorporação em planos 

operacionais com indicadores (JOYCE, 1999). 

Bryson (2004) propõe que seja um processo participativo, deliberativo e ordenador 

de ações em 10 etapas, a saber: 

(1º) acordar com as partes interessadas o início do processo de planejamento 

estratégico; (2º) identificar as atribuições/obrigações formais (leis/normas e outros) e 

informais na organização (objetivos de governo e promessas eleitorais); (3º) clarificar a 

missão e os valores organizacionais; (4º) avaliar o ambiente externo e interno; (5º) identificar 

as principais questões estratégicas enfrentadas pela organização; (6º) formular estratégias 

para gestão das questões levantadas; (7º) rever e adotar uma estratégia ou plano 

estratégico; (8º) estabelecer uma visão de futuro efetiva; (9º) desenvolver um plano de ação; 

e (10º) reavaliar a estratégia e o processo de planejamento estratégico preparando-se para 

o novo ciclo (BRYSON, 2004 apud OTA, 2014: 28). 

Em um trabalho que sintetiza as principais correntes apresentadas, Ota (2014) 

estabelece como pontos fundamentais na adoção de PE no Governo, os seguintes: 

conseguir o comprometimento da alta administração; garantir o engajamento de 

funcionários; coordenação interorganizacional e intraorganizacional; utilizar horizontes 

temporais limitados; compreender a multiplicidade de expectativas; não negligenciar critérios 

políticos; não subestimar coalizões políticas instáveis; considerar a volatilidade da vontade 

pública; o risco de descontinuidade da administração; a dissociação entre planejamento e 

execução; a cultura organizacional; a necessidade de adaptar a metodologia; o legalismo 

limitador próprio do administrativo público; a capacitação dos participantes; e possibilidade 

de contingenciamento orçamentário (OTA, 2014). 

 

2. Há planejamento no Brasil? 

 

No caso brasileiro, considera-se que a tradição de planejamento governamental se 

iniciou em 1890 com o Plano Geral de Viação Federal. Porém, somente na década de 1930 

se inicia uma prática sistemática de planejar ações governamentais. No Estado Novo 

governado por Getúlio Vargas, houve a instituição de comitês e comissões ad hoc para 
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sistematizar planos, programas e projetos de ação, o que se tornou uma atividade 

recorrente na Administração Pública federal desde então (SOUZA, 2004). 

O primeiro plano quinquenal (1939-1943), elaborado pelo extinto Departamento 

Administrativo do Serviço Público (DASP) inaugurou uma longa sequência de “planos” 

governamentais cuja função e efetividade se limitavam apenas ao controle orçamentário 

plurianual em obras de infraestrutura (DE TONI, 2014:8). 

Esse primeiro momento histórico pode ser compreendido como uma primeira fase de 

instauração da cultura de planejamento no Governo Federal. As ferramentas utilizadas ainda 

são caracterizadas como um planejamento governamental estritamente orçamentário, 

constituído pela elaboração de diagnósticos e a estruturação das bases do Estado nacional-

desenvolvimentista ainda autoritário. 

A partir dos anos 50, seria uma nova fase caracterizada como plenamente 

desenvolvimentista. Nela, o foco seria a instalação de planos nacionais para industrialização 

e ampliação de infraestrutura (PAGNUSSAT, 2006). Bercovici (2015) analisa as 

experiências da primeira metade do século XX, destacando as experiências do Plano de 

Metas do Governo Juscelino Kubitschek, o Plano Trienal de Celso Furtado no Governo 

Jango e os Planos Nacionais de Desenvolvimento do Regime Militar, elaborados por 

tecnocratas como João Paulo Reis Veloso, Mário Simonsen e Severo Gomes: 

 

A experiência brasileira de planejamento antes da Constituição de 
1988 é marcada por três grandes momentos, dos quais apenas um 
foi uma experiência bem sucedida. Estes momentos são 
representados pelo Plano de Metas (1956-1961), pelo Plano Trienal 
(1962-1963) e pelo II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-
1979) (BERCOVICI, 2015: 21). 

 

No mesmo sentido da crítica de Bercovici (2015), outros autores apresentam 

questionamentos sobre a eficiência das experiências anteriores de planejamento no Brasil. 

O economista Roberto Campos considera que o conceito de planejamento sempre foi 

executado incorretamente pelos governos até então (CAMPOS, 1969). 

Para Campos (1969), haveria uma confusão entre declarações de política, programas 

de desenvolvimento e planos de desenvolvimento, sendo que enunciações simples de 

estratégia e metas de desenvolvimento não deveriam ser consideradas como planejamento 

governamental. Na verdade, seria necessário desdobrar tal estratégia em planos e 

programas operacionais específicos, o que até então não era realizado (CAMPOS, 1969). 

De Toni (2014) adiciona que essa fase, conhecida como “auge do planejamento”, seria, na 

verdade, o auge de um modelo economicista autoritário de planejamento estatal (DE TONI, 

2014). 
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Já no final da década de 1970, o planejamento do Governo perde força, sobretudo 

pela crise econômica mundial causada pela Crise do Petróleo e as dificuldades nacionais 

com inflação e aumento da dívida externa (PAGNUSSAT, 2006). Nos anos seguintes, com a 

urgência de mitigar o mau desempenho econômico da chamada “Década Perdida”, o 

planejamento governamental teria se dedicado à estabilização econômica. Para Pagnussat 

(2006), essa configuraria a terceira fase do planejamento no Brasil (PAGNUSSAT, 2006). 

Em 1990, Lopes (1990) analisou que a trajetória histórica do conceito de planejamento 

foi mal sucedida no Brasil até então. O autor considera que os anos entre 70 e 90 

constituem um crepúsculo de planejamento, no qual os planos nacionais só funcionaram 

momentaneamente e falharam durante as constantes crises econômicas. Por isso, 

considera que o Planejamento em si não foi instrumento efetivo de desenvolvimento e 

acredita que um caráter muito abrangente e fechado em sua formulação esgarçaram seus 

defeitos. Nesse período, houve uma fase de críticas ao ato de planejar e emergiu um forte 

ceticismo sobre sua eficácia (LOPES, 1990). 

Dentre as principais críticas a esse momento, ressalta-se essa preponderância do 

aspecto econômico que deixou os urgentes problemas sociais em segundo plano, ou 

mesmo aparentes apenas proforma. O foco estritamente econômico pode ser visto nos 

Planos Cruzado (1986), Bresser (1987) e Verão (1989), por exemplo (SARAIVA, 2006). 

Por um lado, houve a criação de órgãos específicos para conduzir o processo de 

planejamento, como o Ministério do Planejamento (1962) e subsequentes Secretarias 

Estaduais e Municipais. Por outro lado, não foi verificada uma coordenação entre os 

diferentes entes federativos na formulação e execução dos planos. Mesmo a relação entre 

Ministérios da Fazenda e Planejamento mostrou-se problemática em alguns momentos 

(LOPES, 1990). 

A criação dessa burocracia especializada em planejamento foi um dos aspectos mais 

relevantes deste período. Na década de 70, esses profissionais percebiam a necessidade 

de aprimorar a leitura de cenário essencial para um planejamento eficiente. Assim, 

procuraram fugir de abordagens mais lineares, racionais e burocráticas do período (CUNHA, 

2011). Entretanto, segundo De Toni (2014), a transição democrática e a crise econômica 

dos anos 80 desmantelaram o sistema federal de planejamento, já que o Governo não 

conseguia fazer planos de investimentos em longo prazo e focava em resolver as 

constantes crises (DE TONI, 2014).  

Nesse contexto, é entendido que a partir da década de 90, iniciou-se uma quarta fase 

de planejamento, na qual houve uma tentativa de revitalizar o Planejamento governamental 

com a prescrição do Plano Plurianual (PPA) na Constituição Federal Brasileira de 1988 

(PAGNUSSAT, 2006). 
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A dinâmica de construção do PPA é simples e lógica: durante a campanha 
eleitoral, os candidatos devem apresentar um plano de governo, que 
espelha compromissos a serem assumidos caso sejam vitoriosos no pleito. 
Decidida a eleição, o plano de governo do candidato deve servir como 
principal insumo para a elaboração de uma orientação estratégica de 
governo. Essa orientação estratégica deve subsidiar a elaboração das 
diretrizes estratégicas de cada setor, de forma que seja criado um grupo 
sinérgico e cooperativo entre as políticas governamentais. Estabelecidas as 
orientações estratégicas, devem ser definidas as políticas propriamente 
ditas, que serão materializadas por meio dos programas e ações 
(orçamentárias ou não) que os compõem. Paralelamente a essas 
definições, é realizada uma projeção do cenário fiscal para o período do 
plano, de forma a dimensionar a disponibilidade de recursos orçamentários 
para a implementação dos programas (DE PAULO, 2010: 175-6). 
 

Para entender quais aspectos essenciais para processos de planejamento 

governamental se mostraram presentes no Governo Federal Brasileiro, vale a pena retomar 

os pontos-chave da revisão de literatura apresentados por Joyce (1999), Bryson (2004) e 

Ota (2014):  

 

I.   Comprometimento da cúpula política e engajamento dos servidores;  

II. Acordar com as partes interessadas (Governo, Legislativo, sociedade civil) o 

início do processo de planejamento;  

III. Estabelecer uma visão de futuro efetiva de longo prazo e com data específica;  

IV. Formulação de missão e objetivos estratégicos;  

V. Avaliação do ambiente externo e diagnóstico do ambiente interno para 

identificação de oportunidades e ameaças; 

I. Avaliação de recursos internos para determinar pontos fortes e fracos, bem como as 

atribuições legais e informais como objetivos de governo e promessas eleitorais;  

VI. Gerenciamento de riscos para lidar com multiplicidade de expectativas, 

coalizões políticas instáveis e para identificar os perigos para o plano estratégico; 

VII. Elaboração de metas, cronogramas e indicadores de desempenho;  

VIII. A incorporação em planos operacionais com indicadores; e 

IX.  Reavaliar a estratégia e o processo de planejamento estratégico preparando-

se para o novo ciclo.  

 

Historicamente, o engajamento da alta administração nos planos federais foi baixo. 

Grandes exceções foram o Plano de Metas de JK, o Plano Trienal e o II PND, os quais 

foram encarados como prioridade dos respectivos Chefes de Governo. Porém, grande parte 

das experiências não pode ser considerada como dotada de comprometimento e patrocínio 

político dos Presidentes, que pouco participaram da elaboração, monitoramento e execução 

dos planos.  



9 

9 

A falta de participação democrática, até mesmo com pouca discussão com o 

Legislativo, também é considerada uma falha grave na elaboração de um planejamento 

governamental. É perceptível o distanciamento entre o formulador e a população, que é a 

principal interessada no processo. Mesmo no recente PPA 2016-2019, no qual houve a 

presença de Fórum Interconselhos, o mecanismo não foi suficiente para houvesse uma 

contribuição significativa. Além disso, o nível de participação digital é considerado muito 

aquém do desejado (BEZERRA, 2017). 

Sobre a visão de futuro, boa parte dos Planos nacionais desde a Segunda República 

exibiram um caráter de otimismo exagerado e quase nenhuma análise de cenário, 

retratando principalmente uma visão de futuro nacionalista e distante. Há uma falta de rigor 

técnico, no estabelecimento de objetivos; em determinados planos, a determinação de 

metas por demais abrangentes, se traduz na tentativa de que qualquer resultado sirva como 

indicador do atingimento das metas (LOPES, 1990). 

Os planos também se limitavam a ciclos pequenos de 2 a 5 cinco anos e 

frequentemente havia o abandono de metas que se demonstravam de difícil alcance. Não 

havia qualquer forma de accountability, pois a formulação do plano não gerava nenhuma 

obrigação vinculante em si para os governantes. A falta de continuidade, na qual a mudança 

de um governo para outro significa a descontinuidade dos planos, foi bastante comum até 

então. 

Em relação ao Plano Plurianual, Maia e Melo (2015) concordam que o modelo, mesmo 

nas experiências mais recentes que buscaram simplificar a metodologia e aumentar a 

participação popular, continua baseado em uma abordagem imprecisa e redundante. A 

modelagem da política dificulta seu entendimento, o que afasta os executores do processo 

de planejamento, sem permitir a compreensão do seu papel no grande contexto do PPA 

(MAIA & MELO, 2015).  

Ainda mais, afirmam que o horizonte temporal curto; o seu início no segundo ano de 

mandato; e as características do presidencialismo que geram mudanças de direcionamento 

estratégico; são falhas graves que impedem o potencial do PPA. Tais características na 

modelagem da política fazem o Poder Executivo se concentrar em três peças 

orçamentárias, sem orientação superior de uma estratégia de nação (Idem). 

Essa política pública não conta com avaliação do ambiente externo e diagnóstico do 

ambiente interno, o que dificulta imensamente que o planejamento seja baseado em fatos 

concretos e uma estratégia sólida seja definida. Além disso, não conta com gerenciamento 

de riscos para lidar com turbulências políticas e/ou econômicas, o que o deixa exposto e 

frágil a mudanças de cenários. Ressalta-se que tais pontos não são exclusivos ao PPA, pois 

não estiveram presentes historicamente nos processos de planejamento brasileiro.  
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Ademais, a Constituição estabelece que nenhum projeto que ultrapasse o período de 

um ano seja incluído no orçamento sem estar presente no PPA. Esse fato, ao invés de 

submeter o orçamento às diretrizes estratégicas, faz com que o PPA se ajuste ao orçamento 

e seja refletido para acomodar as Leis Orçamentárias. Ele também descreve que o PPA, ao 

programar metas físicas e recursos, se torna um orçamento de médio prazo e não um plano 

estratégico de longo prazo (REZENDE, 2011).  

Nesse ponto, a elaboração de metas, cronogramas e indicadores de desempenho 

ocorre no âmbito do PPA. Todavia, tais métricas são baseadas nas execuções orçamentária 

e financeira dos projetos, não atendendo à ideia de monitoramento de gestão. Pares e Valle 

(2006) concordam que o PPA favorece uma gestão de curto prazo de decisões de 

investimento, falhando ao oferecer uma visão de longo prazo (PARES & VALLE, 2006). 

De acordo com De Toni (2014), o processo decisório estratégico apresenta falhas 

“típicas do Estado brasileiro”: elitismo, viés autoritário e a dominância do curto-prazo 

influenciada pela dinâmica eleitoral. Dessa forma, a elaboração de PPAs desde 1995 não 

qualificou a agenda estratégica da Presidência da República e não alterou a cultura 

administrativa da gestão pública. Ele também concorda que o PPA tenha se tornado um 

“orçamento plurianual” contaminado pela operação quotidiana (DE TONI, 2014). 

 

Conclusões 

Por um lado, o senso comum na população brasileira é de que falta planejamento ao 

Estado e que as ações são executadas na base do improviso. Por outro, os modelos de 

planejamento governamental usados historicamente pelo Governo Federal não foram 

suficientes para organizar com clareza a estratégia de desenvolvimento do Estado 

Brasileiro. Por isso, considera-se que o debate entre Planejamento e Orçamento deve ser 

aprofundando para aprimorar a função planejadora do Governo. Um aumento no caráter 

estratégico do plano permitirá um distanciamento das experiências fracassadas no passado 

brasileiro, trazendo um foco de gestão por resultados e viabilizando até mesmo um 

orçamento mais estratégico (PARES & VALLE, 2006). 

Sobre os principais obstáculos para uma reforma em direção a uma ferramenta mais 

completa de planejamento e gestão estratégica, destaca-se a estrutura administrativa atual 

do Brasil, na qual as formas clássicas de Direito Administrativo não permitem inovações do 

tipo. Outros entraves relevantíssimos estão presentes nas características culturais do 

Estado e sociedade brasileiros. Com a presença de burocratismo, centralização federal de 

decisões, aversão ao empreendedorismo, entre outros, é difícil imaginar que uma alteração 

metodológica surtiria efeitos práticos no planejamento governamental. Portanto, uma 

corrente teórica defende que a falha no processo de planejamento governamental nacional 

só será resolvida com a reestruturação do próprio Estado Brasileiro (DE TONI, 2014). Em 
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contrapartida, outros autores acreditam que essas características próprias podem ser 

utilizadas para alavancar o desempenho em um modelo de planejamento mais democrático, 

aberto e flexível (CARDOSO JR, 2015; CARBONE, 2000). 

O caminho para o aprimoramento do processo de planejamento governamental federal 

passa pela adoção do horizonte de longo prazo; pelo envolvimento democrático dos 

principais stakeholders na elaboração de objetivos estratégicos; a construção de consensos; 

o monitoramento focado em valor público entregue ao cidadão, não apenas orçamento 

executado; a combinação criativa de metodologias de gestão pública e administração 

privada; a regionalização do projeto de desenvolvimento; a adoção de tecnologias de 

informação e de gestão baseadas na criatividade e na governança em rede; e, sobretudo, 

na própria reforma do Estado Brasileiro (CARDOSO JR, 2015; DE TONI, 2014; PARES & 

VALLE, 2006). 
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