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RESUMO 

 

 

Este trabalho objetiva proceder a uma análise comparativa dos processos avaliativos 
propostos para o Plano Plurianual do estado da Bahia no período 2000-2009. Foi 
desenvolvido com base em pesquisa de caráter exploratório, utilizando-se de 
pesquisa bibliográfica e documental. A escolha do método de análise comparativa 
visou aprofundar a compreensão dos processos avaliativos realizados nesse 
período, ressaltando semelhanças e diferenças metodológicas e promovendo uma 
análise crítica a partir dos resultados apresentados. Para atingir o objetivo proposto, 
percorreu-se o seguinte caminho: num primeiro momento debruçou-se sobe a 
literatura pertinente para efeitos de se chegar a um estado de arte acerca do 
referencial teórico, preocupando-se com os conceitos de políticas públicas e a 
avaliação de programas; num segundo momento analisou-se o Plano Plurianual 
(PPA) através da sua base legal, sua evolução histórica e os esforços de avaliação 
dos PPAs do Estado da Bahia ao longo do período 2000-2010; em seguida 
procedeu-se á análise comparativa de todas as experiências avaliativas ocorridas ao 
longo do período em questão; por fim, retomou-se os principais argumentos 
desenvolvidos para efeitos de construir as conclusões 

 

Palavras-chave:  Políticas Públicas. Plano Plurianual. Avaliação de Programas. 
Bahia. 



 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this work is to undertake a comparative assessment of Bahia’s Multi-
Year Plan (PPA) evaluations processes proposed during the period 2000-2009. It 
was developed based on exploratory research, using research literature and 
documents. The choice of the method of comparative analysis aimed a deepen 
understanding of evaluation processes proposed during that period, highlighting 
similarities and differences in methods and promoting a critical analysis from the 
results presented. To achieve the proposed objective, passed through the following 
way: at first leaned up the literature for the purpose of reaching a state of art about 
the theoretical, concerned with the concepts of public policy and evaluation 
programs, a second step the Multiyear Plan (PPA) was analyzed through its legal 
basis, its historical development and evaluation efforts of the State of Bahia PPAs 
over the period 2000-2010, and then proceeded to the comparative analysis of all 
evaluative experiences that occurred during the period in question, and finally 
returned to the main arguments to  build the conclusions 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Na administração pública brasileira - e no Estado da Bahia não é diferente -, inexiste 

uma cultura avaliativa institucionalizada. Dessa forma, as políticas públicas 

implementadas através dos programas e ações governamentais não estão sujeitas a 

uma análise criteriosa do seu desempenho e, muito menos, dos impactos gerados 

para a sociedade. Por conseguinte, os recursos públicos são gastos sem solucionar, 

ou ao menos, minorar os problemas para os quais essas políticas foram planejadas, 

fazendo com que o Estado amargue indicadores sociais não compatíveis com a sua 

posição econômica no país.  

As atenções estão mais voltadas para os processos de formulação do que para a 

implementação e avaliação dos programas. Contudo, face às restrições financeiras e 

políticas impostas aos governos, essas áreas vêm despertando um maior interesse, 

tanto dos gestores públicos quanto de uma sociedade mais complexa e bem 

informada. 

Apesar de tudo, o que é discutido e publicado sobre a importância da avaliação 

como ferramenta de gestão pública, orientando os tomadores de decisão quanto à 

continuidade, necessidade de correção de rumo ou mesmo à suspensão de uma 

ação governamental, a administração pública do Estado da Bahia ainda não 

conseguiu incorporar essa prática ao seu cotidiano, com exceção de alguns 

programas setoriais e alguns outros financiados por organismos multilaterais, 

apenas por força de contrato. 

De acordo com Holanda (2003, p. 18), 

[...] Todos concordam em que o problema do Brasil não é o de ampliar os 
gastos sociais, mas o de aumentar a sua eficiência e eficácia, o que 
pressupõe a institucionalização de processos de avaliação de programas e 
projetos. 

A avaliação das políticas públicas implementadas pelos governos constitui uma 

exigência nas sociedades modernas, com vistas alcançar padrões satisfatórios de 

eficácia e efetividade.  
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O interesse pessoal para abordar o tema decorre da experiência profissional da 

autora que, durante quatro anos, trabalhou diretamente envolvida com o 

acompanhamento das ações governamentais do estado da Bahia e reconhece, a 

partir dessa vivência cotidiana, a necessidade do Estado mensurar o alcance e a 

qualidade dos serviços e produtos que disponibiliza para a sociedade. Como 

estímulo adicional, há o fato de que, na Bahia, a literatura sobre o tema é ainda 

muito escassa e os governos não conseguiram promover uma avaliação satisfatória 

das políticas públicas que programam.  

O acúmulo de conhecimentos acerca de um fenômeno tão recente como a avaliação 

de instrumentos de planejamento, a exemplo do Plano Plurianual (PPA), reveste-se 

de importância científica. Afinal, são os conhecimentos acumulados através de 

estudos que permitem a construção de instrumentos de gestão sob métodos mais 

rigorosos, evitando o constante desperdício de recursos, a perpetuação de 

problemas sociais e a continuidade de modelos gerenciais defasados. 

O estabelecimento de critérios e metas de avaliação tem uma evidente repercussão 

sobre a sociedade, pois, é a busca constante pelo aprimoramento da ação estatal 

que permitirá a melhoria das condições de vida da população, com redução das 

desigualdades e acesso com qualidade a serviços básicos.  

Diante da complexidade dos fenômenos a serem enfrentados pela ação 

governamental, principalmente na área social, toda a incerteza do ambiente onde 

são implementados os programas públicos, o vácuo existente entre a formulação e a 

intervenção, dentre outras circunstâncias, faz com que a função avaliação aumente 

a efetividade da ação pública. 

[...] um pensamento avaliativo pode tornar mais efetivos aqueles que estão 
profundamente comprometidos e autenticamente engajados em fazer desse 
mundo um lugar melhor. Avaliação, no mínimo, distingue o que funciona do 
que não funciona, e ajuda a separar aqueles reais tomadores de decisões 
que buscam uma alternativa mais efetiva daqueles esbanjadores de 
recursos, charlatães, incompetentes e corruptos (PATTON, 2008, p. xviii). 

As questões às quais este trabalho pretende responder são: 

1. Como se deu a avaliação institucional dos PPA na Bahia durante o período 

2000 a 2010? 
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2. Quais as diferenças e similitudes entre os modelos propostos durante esse 

período?  

O objetivo geral é analisar comparativamente os modelos avaliativos propostos dos 

PPA do estado da Bahia no período 2000 a 2010. 

Para o alcance desse objetivo, foi necessário perseguir os seguintes objetivos 

específicos: 

1. Proceder a uma revisão de literatura sobre políticas públicas e avaliação de 

programas governamentais;  

2. Proceder à análise documental acerca do objeto de estudo, qual seja, o Plano 

Plurianual; 

3. Levantar as experiências no âmbito da administração pública do estado da 

Bahia no que se refere à avaliação institucional do Plano Plurianual;  

4. Identificar diferenças e similitudes nos processos propostos. 

O objeto de pesquisa, como já está claro, é o Plano Plurianual Estadual, um dos três 

instrumentos legais do planejamento orçamentário de Governo instituído através das 

Constituições Federal de 1988, em seu art. 165, e Estadual de 1989, em seu art. 

159, cujo projeto de lei é encaminhado pelo Governador à Assembleia Legislativa, 

até 31 de agosto do primeiro ano do seu mandato, e que, após análise e apreciação, 

é devolvido até o encerramento da sessão legislativa ao chefe do Poder Executivo 

para sanção e promulgação da lei. 

[...] O PPA é um instrumento de planejamento de médio prazo, que tem 
como base a visão de futuro e as orientações estratégicas do Governo. 
Apresenta o Programa de Trabalho do Governo, reunindo Programas, 
Ações e Metas da Administração Pública, convergentes com as Diretrizes 
Estratégicas do Governo e orienta o planejamento de curto prazo, 
materializado nos orçamentos anuais. As diretrizes são integradas por 
Programas compostos por ações que serão apropriadas pela 
correspondente Lei Orçamentária, na forma de Projeto ou Atividade. 
(SEPLAN, 2010, p. 21). 

Quanto à área da ciência, trata-se de uma pesquisa teórica, de abordagem 

qualitativa, exploratória quanto aos objetivos, realizada através de um estudo de 

caso, haja vista o objeto bem delimitado de estudo, qual seja, o PPA.  
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[...] Trata-se de um tipo de pesquisa que tem sempre um forte cunho 
descritivo. O pesquisador não pretende intervir sobre a situação, mas dá-la 
a conhecer tal como ela lhe surge. Para tanto, pode valer-se de uma grande 
variedade de instrumentos e estratégias. No entanto, um estudo de caso 
não tem que ser meramente descritivo. Pode ter um profundo alcance 
analítico, pode interrogar a situação. Pode confrontar a situação com outras 
já conhecidas e com as teorias existentes. Pode ajudar a gerar novas 
teorias e novas questões para futura investigação. As características ou 
princípios associados ao estudo de caso se superpõem às características 
gerais da pesquisa qualitativa (MARTINS, 2002). 

O primeiro PPA do estado da Bahia, para o período 1992 a 1995, foi aprovado 

através da Lei nº. 6.349 de 17 de dezembro de 1991. Todavia, o horizonte temporal 

deste trabalho abarca apenas o período compreendido entre 2000 e 2010, 

considerando-se que os dois primeiros planos aprovados e implementados 

possuíam estruturas que não propiciavam uma análise comparativa entre eles, além 

do país atravessar um período de inflação não controlada, dificultando um trabalho 

de planejamento governamental apurado. 

A pretensão da análise comparativa é aprofundar a compreensão dos processos 

avaliativos realizados ao longo desse período, ressaltando semelhanças e 

diferenças metodológicas e promovendo uma análise crítica a partir dos resultados 

apresentados. As técnicas de pesquisa utilizadas foram as pesquisas documental, 

principalmente na área legal, e a bibliográfica, no âmbito de políticas públicas e 

avaliação de programas governamentais. 

Essa dissertação está organizada em seis capítulos, além das referências 

bibliográficas. Sendo o primeiro capítulo introdutório, o segundo destina-se à revisão 

de conceitos, características e modelos de análises de políticas públicas, 

considerando o Plano Plurianual, objeto do trabalho, ser uma explicitação das 

políticas que o governo pretende executar num período de quatro anos. O terceiro 

capítulo traz uma revisão bibliográfica sobre o tema avaliação de programas 

governamentais, com a citação de algumas tipologias, modelos, funções e objetivos. 

Uma análise mais aprofundada do PPA, sua base legal, sua evolução histórica e os 

esforços de avaliação dos mesmos, ao longo do período 2000-2010 no estado da 

Bahia, encontram-se no quarto capítulo. A análise comparativa dos processos 

avaliativos propostos ao longo do período em questão se encontra no quinto 

capítulo. Finalmente, o sexto capítulo apresenta as conclusões da autora.  
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Existe uma vinculação muito forte entre o objeto de estudo deste trabalho, o Plano 

Plurianual, e políticas públicas. O plano nada mais é que a explicitação das opções 

feitas por um governo democraticamente eleito sobre as políticas públicas a serem 

adotadas por sua gestão e que, posteriormente, serão legitimadas por 

representantes também eleitos da população, sobre quem essas políticas terão 

efeito durante quatro anos. 

[...] A política pública é uma subárea relativamente recente da política social. 
O seu desenvolvimento como área de estudo surgiu do reconhecimento que 
a análise tradicional das decisões de governo gerava descrições 
incompletas das atividades políticas. À medida que as relações entre a 
sociedade e as variadas instituições públicas tornaram-se mais complexas e 
mais interdependentes, observou-se a necessidade de desenvolver análises 
mais compreensíveis do que o governo faz, de que forma as suas decisões 
são postas em prática, e o porquê da escolha de algumas políticas em 
relação a outras (GERSTON, 2010, p.3-4). 

Ainda sobre o assunto, salienta Teixeira (2002, p. 2), 

[...] ‘políticas públicas’ são diretrizes, princípios norteadores da ação do 
poder público; regras e procedimentos para as relações entre poder público 
e sociedade, mediação entre atores da sociedade e do Estado. São esses 
casos, de políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em 
documentos, que orientam ações que normalmente envolvem aplicações de 
recursos públicos [...]. Devem ser consideradas também as não-ações, as 
omissões, como formas de manifestação de políticas, pois representam 
opções e orientações dos que ocupam cargos. 

Sob um ponto de vista mais operacional, Saraiva (2006) observa que a política 

pública pode ser considerada um sistema de decisões públicas cujo objetivo é 

manter ou modificar a realidade de um ou vários setores da vida social, através da 

definição de objetivos e estratégias de atuação e da alocação dos recursos 

necessários para atingir os objetivos estabelecidos. Pode agir através de ações ou 

omissões, preventivas ou corretivas. 

Por sua vez, Souza (2006) resume política pública como o campo do conhecimento que 

busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável 

independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações 
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(variável dependente). A formulação de políticas públicas se constitui no estágio em que 

os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em 

programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real. 

Apesar dessa diversidade de conceitos, algumas características são essenciais nas 

políticas públicas. De acordo com Saraiva (2006), nos dicionários de ciência política, 

a política pública deve ser elaborada ou decidida por autoridade formal legalmente 

constituída no âmbito da sua competência e ser coletivamente vinculante, possui um 

caráter institucional; tem caráter decisório, por ser um conjunto-sequência de 

decisões relativo à escolha de fins e/ou meios, de longo ou curto alcance, numa 

situação específica e como resposta a problemas e necessidades. Apesar de 

implicar ação ou inação, fazer ou não fazer nada, ela é, acima de tudo, um curso de 

ação e não apenas uma decisão singular, contendo, portanto, característica 

comportamental. E é causal, porque são os produtos de ações que têm efeitos no 

sistema político e social. 

Para Thoenig (apud SARAIVA, 2006, p. 32), existem cinco características que 

podem definir uma política pública:  

[...] um conjunto de medidas concretas; decisões ou formas de alocação de 
recursos; ela esteja inserida em um ‘quadro geral de ação’; tenha um 
público-alvo (ou vários públicos); e apresente definição obrigatória de metas 
ou objetivos a serem atingidos, definidos em função de normas e de valores. 

Rua (2001) salienta que as políticas públicas têm como característica central o fato 

de serem decisões e ações revestidas da autoridade soberana do poder público, 

tendo, dessa maneira, caráter imperativo. 

Todas as características mencionadas acima nós encontramos no documento 

explicitador de programas governamentais, que é o PPA. São medidas concretas, 

que envolvem a utilização de recursos públicos, voltados para um determinado 

público alvo, apresentam metas e objetivos a serem alcançados ao longo de quatro 

anos. Além disso, é elaborado por todos os Poderes, a saber, Executivo, Legislativo, 

Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado e 

Tribunal de Contas dos Municípios, sendo apreciado e aprovado pela Assembleia 

Legislativa e, sancionada pelo governador do estado. 
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Nos Estados Unidos, como área de conhecimento e disciplina acadêmica, a política 

pública surge sem estabelecer relações com as bases teóricas sobre o papel do 

Estado, passando direto para a ênfase nos estudos sobre a ação dos governos. 

Diferentemente da Europa, onde os estudos e pesquisas nessa área se 

concentravam mais na análise sobre o Estado e suas instituições do que na 

produção dos governos, produtor, por excelência, de políticas públicas (SOUZA, 

2006).  

Conforme Frey (2000), as pesquisas em políticas públicas nos EUA começaram no 

início dos anos 50, sob o nome de policy Science. Na Europa ela só toma maior 

impulso com a ascensão da socialdemocracia e a extensão do planejamento e das 

políticas setoriais. No Brasil, por sua vez, esses estudos são bem mais recentes, 

com ênfase na análise das estruturas e instituições ou na caracterização dos 

processos de negociação de políticas setoriais específicas. 

Três fatores podem ser considerados preponderantes para a maior importância dada 

ao campo de políticas públicas nas últimas décadas: primeiro, referente à adoção de 

políticas restritivas de gastos públicos; o segundo, às novas visões sobre o papel 

dos governos, substituindo a visão keynesiana1 pela ênfase no ajuste fiscal; e 

terceiro, com relação aos países em desenvolvimento, como o caso do Brasil, à 

necessidade de formular políticas públicas que sejam capazes de, além de 

impulsionar o desenvolvimento, incluam socialmente uma grande parcela da sua 

população (SOUZA, 2006). 

Impulsionada pela transição democrática, a análise de políticas públicas 

experimentou um boom na década de 1980. São três os motivos da expansão 

segundo Melo (1999): em primeiro lugar, pelo deslocamento na agenda pública de 

questões relativas ao modelo brasileiro de desenvolvimento, para uma redescoberta 

na agenda de pesquisas das políticas municipais e descentralização; em segundo 

lugar, o desencantamento sobre as condições de efetividade da ação pública, e, 

finalmente, a difusão internacional da ideia de reforma do Estado e do aparelho de 

Estado. 

                                            
1 Esta visão opunha-se à racionalidade do livre mercado e às políticas de socialização radicais. Trata-
se de um alargamento do Estado sem precedentes e da constituição de uma nova relação ente 
capitalismo e instituições. Permite conciliar o Estado Econômico com o Estado Social. 
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Como salienta Arretche (2003), é inegável o recente crescimento dos estudos na 

área de políticas públicas no Brasil, com uma multiplicação de dissertações e teses 

relacionadas com a ação governamental, além da criação ou inserção de disciplinas 

de “políticas públicas” nos programas de graduação e pós-graduação, e de linhas de 

pesquisa especialmente voltadas para esse campo do conhecimento.  

O crescente interesse por essa temática está diretamente relacionado às mudanças 

recentes da sociedade brasileira. Porém, segundo Melo (1999), no Brasil, essa 

disciplina se caracteriza por uma baixa capacidade de acumulação de 

conhecimento, derivada da proliferação horizontal de estudos de caso e da ausência 

de uma agenda de pesquisa. Souza (2003) reafirma a abundância de estudos 

setoriais, em especial os estudos de caso, gerando uma expansão horizontal da 

produção, e se reporta à proximidade da área com os órgãos governamentais e 

agências multilaterais, o que pode ocasionar uma ingerência na agenda da 

pesquisa. 

Conforme Lowi (1964, apud CELINA, 2006), existem quatro tipos de políticas 

públicas, cada uma delas podendo gerar pontos ou grupos de vetos e de apoios 

diferentes, processando-se, portanto, dentro do sistema político de forma também 

diversa: políticas distributivas, regulatórias, redistributivas e constitutivas. 

O primeiro tipo é o das políticas distributivas, caracterizadas por um baixo grau de 

conflito dos processos políticos, haja vista serem decisões tomadas pelo governo, 

que privilegiam determinados grupos sociais ou regiões, em detrimento do todo, 

desconsiderando a questão da escassez de recursos. Os impactos gerados são 

mais individuais do que universais, e não acarretam custos percebíveis para outros 

grupos.  

Ainda sobre o assunto, Frey (2000, p. 223-4) observa que “[...] políticas de caráter 

distributivo só parecem distribuir vantagens e não acarretam custos - pelo menos 

diretamente perceptíveis - para outros grupos [...]”. 

As políticas regulatórias, o segundo tipo, são mais visíveis ao público, pois envolvem 

decretos, portarias, ordens e proibições, burocracia, políticos e grupos de interesse. 

A depender da configuração específica da política proposta, os processos de 

conflito, de consenso e de coalizão podem se modificar.  
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As políticas redistributivas pertencem ao terceiro tipo e são as de mais difícil 

encaminhamento. Normalmente, o processo político é repleto de conflitos em razão 

de seus efeitos atingirem um maior número de pessoas impondo perdas reais e no 

curto prazo para certos grupos sociais, e ganhos incertos e futuro para outros.  

De acordo com Rua (2001), esta é a pior de todas as situações em política, haja 

vista que para que um ator ganhe, outro tem que perder. Apesar disso, é possível 

existir uma acomodação entre esses interesses conflituosos seja por causa do que 

está em jogo, seja por conta do custo do confronto para os envolvidos na disputa. 

De qualquer modo, essa acomodação pode ser uma estratégia de adiamento do 

confronto para um momento quando a situação política e a correlação de forças lhes 

sejam mais favoráveis. 

O quarto e último tipo é o das políticas constitutivas, também denominadas de 

estruturadoras, que lidam com procedimentos e determinam as regras do jogo sob 

as quais vêm sendo negociadas as políticas distributivas, redistributivas e 

regulatórias. 

[...] Embora essas políticas possam implicar conseqüências poderosas para 
o processo político, em geral costuma-se discutir e decidir sobre 
modificações do sistema político apenas dentro do próprio sistema político-
administrativo. Raramente essas discussões se tornam fatos políticos 
envolvendo setores mais amplos da sociedade. O interesse da opinião 
pública é sempre mais dirigido aos conteúdos da política e bem menos aos 
aspectos processuais e estruturais (FREY, 2000, p.225. sic.). 

 

2.1 CICLO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

No campo dos estágios de políticas públicas, Saraiva (2006) identifica sete etapas: 

agenda setting, elaboração, formulação, implementação, execução, 

acompanhamento e avaliação.  

A primeira etapa, denominada de agenda setting, é o momento em que determinado 

pleito ou necessidade social é incluído na lista de prioridades do poder público; de 

acordo com Reis (2010, s.p.), “[...] é o processo sociológico através do qual o Estado 
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reage a uma matéria de interesse, espontaneamente ou por pressão da sociedade, 

do mercado ou de outros setores ou níveis do próprio Estado”. 

Na etapa da elaboração, a segunda delas, ocorre a identificação e posterior 

delimitação de um problema atual ou potencial da comunidade determinando as 

alternativas possíveis para sua solução ou satisfação e a avaliando dos custos e 

efeitos de cada uma delas e estabelecendo as prioridades. 

Na terceira etapa, a formulação de política, incluem-se a seleção e especificação da 

alternativa escolhida como mais conveniente a ser adotada, bem como são definidos 

seus objetivos e marco jurídico, administrativo e financeiro.  

Durante a implementação, quarta etapa, ocorrem o planejamento e organização do 

aparelho administrativo e dos recursos humanos, financeiros, materiais e 

tecnológicos necessários para executar a política adotada, elaborando os planos, 

programas e projetos que permitirão a sua execução. 

A execução constitui a quinta etapa e é o conjunto de ações destinado a atingir os 

objetivos estabelecidos pela política, é a política efetivamente posta em prática. O 

acompanhamento, sexta etapa, objetiva o fornecimento de informação necessária 

para que eventuais correções sejam introduzidas visando assegurar a consecução 

dos objetivos estabelecidos. Na sétima e última etapa, a avaliação, são medidos e 

analisados os efeitos produzidos pela política pública, tanto os esperados quanto os 

inesperados.  

De acordo com Frey (2000, p. 229. sic.), 

[...] na prática, os atores político-administrativos dificilmente se atém a essa 
seqüência. [...] Porém, o fato de os processos políticos reais não 
corresponderem ao modelo teórico não indica necessariamente que o 
modelo seja inadequado para a explicação desses processos, mas sublinha 
o seu caráter enquanto instrumento de análise. O ‘policy cycle' nos fornece 
o quadro de referência para a análise processual. Ao atribuir funções 
específicas às diversas fases do processo político-administrativo, obtemos – 
mediante a comparação dos processos reais com o tipo puro - pontos de 
referência que nos fornecem pistas às possíveis causas dos déficits do 
processo de resolução de problema. 

Concordando com Frey (2000), Saraiva (2006, p. 35. sic.) observa que 

A divisão por etapas antes descrita é mais uma esquematização teórica do 
que, de forma habitualmente improvisada e desordenada, ocorre na prática. 
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O processo nem sempre observa a seqüência sugerida, mas as etapas 
mencionadas e suas fases constitutivas estão geralmente presentes.  

Já para Souza (2006), o ciclo da política pública é constituído dos seguintes 

estágios: definição de agenda, identificação de alternativas, avaliação das opções, 

seleção das opções, implementação e avaliação. 

Frey (2000, p. 226) observa ainda que “[...] As tradicionais divisões do ciclo político 

nas várias propostas na bibliografia se diferenciam apenas gradualmente. Comum a 

todas as propostas são as fases da formulação, da implementação e do controle dos 

impactos das políticas”.  

Para efeitos deste trabalho, não se justifica um mergulho maior nas fases anteriores 

à formulação e implementação de políticas públicas. Todavia, a questão relativa à 

avaliação será tratada no próximo capítulo.  

 

2.2 MODELOS DE FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DYE 

 

Dye (2009) apresenta nove modelos conceituais, não competitivos nem excludentes, 

utilizados para descrever e explicar políticas específicas: o institucional; o de 

processo; a teoria dos grupos; a teoria da elite; o modelo racional; o 

incrementalismo; a teoria dos jogos; a teoria da escolha pública; e a teoria sistêmica. 

Os modelos, representações simplificadas de algum aspecto da realidade, devem 

ordenar e simplificar a realidade, identificar o que é relevante, condizer com a 

realidade, comunicar algo significativo, orientar a pesquisa e a investigação, e propor 

explicações. 

O primeiro modelo apresentado é o institucional, nele é enfatizada a grande ligação 

entre as políticas e as instituições governamentais. São essas últimas que atribuem 

três características às políticas públicas: a legitimidade – são consideradas 

obrigações legais -, a universalidade – dizem direito a totalidade da sociedade -, e a 

coerção – só o governo goza do poder legítimo de prender os violadores dessas 

políticas. A principal crítica a esse modelo advém da pouca importância atribuída às 



25 
 

conexões entre os conteúdos dessas políticas e as instituições que as estabelecem, 

implementam e as fazem ser cumpridas. 

O autor salienta que 

[...] o impacto dos arranjos institucionais nas políticas públicas é um 
problema empírico que merece investigação... Talvez descubramos que 
tanto a estrutura quanto as políticas são em grande parte determinadas por 
forças econômicas ou sociais, e os diferentes arranjos institucionais terão 
pouco impacto independente sobre as políticas, se as forças subjacentes 
permanecerem constantes. (DYE, 2009, p. 103) 

O modelo de processo propõe que os objetos de estudo devem ser os processos 

através dos quais essas políticas são desenvolvidas, implementadas e mudadas, e 

não o conteúdo das mesmas. O processo político é visualizado como uma série de 

atividades políticas: a identificação de problemas a serem enfrentados pela ação 

governamental, a montagem da agenda para deliberação, a formulação de 

propostas de políticas, a legitimação dessas políticas, a sua implementação e, por 

último, a sua avaliação. 

O autor enfatiza que 

[...] não queremos cair na armadilha de pressupor que uma mudança no 
processo de formulação de políticas irá sempre trazer mudanças no 
conteúdo das políticas. Talvez as restrições sociais, econômicas ou 
tecnológicas a respeito dos formuladores de políticas sejam tão grandes que 
faça pouca ou nenhuma diferença se o processo de formulação é aberto ou 
fechado, competitivo ou não competitivo, pluralista ou elitista, ou o que quer 
que seja (DYE, 2009, p. 106). 

A teoria dos grupos considera como o fator mais importante da política a interação 

entre os grupos. A política é vista como uma luta entre grupos para influenciar as 

políticas públicas e o papel do sistema político, nesse modelo, restringe-se a 

administrar o conflito entre eles. Para tal tarefa, o sistema estabelece as regras do 

jogo, negocia acordos e equilibra esses interesses, oficializa esses acordos sob a 

forma de políticas públicas e garante que esses acordos sejam efetivamente 

cumpridos. 

A influência dos grupos é determinada por seu tamanho, riqueza, poder 
organizacional, liderança, acesso aos formuladores de decisão e coesão 
interna. Os formuladores de políticas são percebidos como estando 
constantemente respondendo a pressões de grupos – barganhando, 
negociando e estabelecendo acordos entre as demandas competitivas dos 
grupos influentes (DYE, 2009, p. 108). 
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O quarto modelo proposto, a teoria da elite, sugere que a política pública expressa e 

traduz as preferências e valores da elite governante, não tendo origem nas 

demandas da massa. Dessa maneira, as políticas públicas não refletem as 

demandas do povo com a mesma intensidade que refletem valores e interesses das 

elites; e os sentimentos das massas são muito mais propensos a serem 

influenciados pelos valores da elite do que vice versa. 

[...] as mudanças e as inovações nas políticas públicas decorrem das 
redefinições que as elites fazem dos seus valores. Em razão do 
conservadorismo geral das elites – isto é, seu interesse pela preservação do 
sistema – as mudanças em políticas públicas serão mais incrementais que 
revolucionárias. As políticas públicas são modificadas com freqüência, mas 
raramente substituídas. (DYE, 2009, p. 110. sic.)  

No modelo racional, políticas públicas cujos custos excedam seus benefícios não 

devem ser adotadas e, os tomadores de decisões devem preferir, dentre todas as 

opções apresentadas, aquela que produza o maior benefício em relação a seus 

custos. Esses custos referidos anteriormente não se restringem apenas a valores 

monetários, mas envolvem todos os valores sociais, políticos e econômicos 

envolvidos na escolha de determinada política. 

O formulador da política, ao selecionar uma opção, deve ter conhecimento de todas 

as preferências valorativas da sociedade e seus respectivos pesos relativos, de 

todas as propostas disponíveis e de todas as consequências delas. Além disso, 

deve ser capaz de calcular os quocientes entre benefícios/custos de cada proposta e 

solucionar a mais eficiente.  

O autor aponta inúmeros obstáculos à formulação racional de políticas, dentre eles: 

a dificuldade de acordo quanto aos benefícios societários, as grandes inversões já 

efetuadas em políticas existentes, a incerteza quantos às consequências das 

políticas a serem adotadas, e, na maioria das vezes, os formuladores não são 

motivados a maximizar o ganho social líquido, mas sim a maximizar suas 

recompensas, buscando sempre uma alternativa que funcione e não a melhor delas. 

O incrementalismo, sexto modelo apresentado, vê a política pública apenas como 

uma continuação das atividades governamentais anteriores com algumas 

modificações incrementais. Os formuladores seguem essa linha de opção por 

diversas razões: a falta de tempo, informações ou recursos para pesquisar todas as 
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alternativas às políticas já existentes; a incerteza quanto às consequências de 

políticas inovadoras ou diferentes; inversões vultosas já realizadas nos programas 

atuais; é mais conveniente politicamente haja vista a facilidade maior de acordos 

acerca de intervenções já em andamento; a própria natureza dos formuladores de 

lidar com a alternativa que lhe seja mais familiar; e, finalmente, a ausência de um 

consenso sobre metas e valores societários. 

O incrementalismo é conservador no sentido de que os atuais programas, 
políticas e despesas são considerados como pontos de partida, e a atenção 
é concentrada sobre novos programas e políticas e sobre acréscimos, 
decréscimos ou modificações nos programas em vigor (DYE, 209, p. 115). 

O sétimo modelo, teoria dos jogos, aplica-se a situações em que não existe uma 

escolha a ser feita que seja independentemente superior a outras - os melhores 

resultados dependem das opções de outras pessoas – uma vez que os tomadores 

de decisões estão envolvidos em escolhas que são interdependentes. Ela oferece 

uma maneira interessante de se analisar as diversas opções de políticas em 

situações de conflito. 

[...] Não descreve como as pessoas de fato tomam decisões, mas como 
poderiam tomar decisões em situações competitivas se elas fossem 
inteiramente racionais... é uma forma de racionalismo, mas que se aplica a 
situações competitivas, em que o resultado depende do que dois ou mais 
participantes façam (DYE, 2009, p. 118). 

A teoria da escolha pública (public choice) contesta a teoria de que os indivíduos 

agem diferentemente em contexto de mercado e na área política, argumentado que 

as pessoas perseguem o interesse próprio tanto na política quanto no mercado. Ela 

reconhece o papel do governo de remediar certas falhas de mercado, provendo 

bens públicos e lidando com as externalidades2. 

[...] ajuda a explicar por que os partidos políticos e os candidatos em geral 
não conseguem apresentar propostas claras sobre políticas públicas nas 
campanhas eleitorais... Eles articulam seus posicionamentos quanto às 
políticas com o fim de ganhar eleições; não vencem eleições para formular 
políticas (DYE, 2009, p. 122). 

Ela também agrega valor na discussão dos efeitos dos grupos de interesses sobre 

as políticas públicas. Os indivíduos interessados nos mesmos benefícios 

                                            
2 Os bens públicos são bens ou serviços que, oferecidos a um indivíduo, devem ser oferecidos a 
todos; e as externalidades ocorrem quando a atividade de um indivíduo ou empresa ou o próprio 
governo impões custos não compensados a outros. 
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específicos, subsídios, privilégios ou proteção, se unem para exigir a ação 

governamental acarretando com o passar do tempo o que o autor denomina de 

“esclerose organizacional”, isto é, um excesso de subsídios, benefícios, 

regulamentações, proteções e tratamentos diferenciados para alguns grupos de 

interesses, desestimulando o trabalho, a produtividade e o investimento. 

No último modelo, a política é vista como produto do sistema (teoria sistêmica), as 

políticas públicas são encaradas como respostas de um sistema político às forças 

externas que o afetam. 

[...] As forças geradas no meio ambiente e que afetam o sistema político são 
consideradas inputs, ou entradas. O meio ambiente é qualquer condição ou 
circunstância definida como externa às fronteiras do sistema político. O 
sistema político é o conjunto de estruturas e processos inter-relacionados, 
que exerce as funções oficiais de alocar valores para a sociedade. Os 
outputs, ou saídas, do sistema político são as alocações oficiais de valores 
do sistema: essas alocações. Por sua vez, constituindo a política pública 
(DYE, 2009, p. 124). 

 

2.3 IMPLEMENTAÇÃO3 DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Etapa posterior à da formulação, a implementação de políticas públicas, de acordo 

com Silva (1999), cria políticas ou orienta novas políticas uma vez que durante esse 

processo podem ser tomadas decisões cruciais para o andamento da política. 

A implementação não pode ser concebida de forma simples e linear, e nem 
pode, por definição, possuir um ponto de partida claramente definido. Ela é 
mais bem representada por um complexo fluxo de ações e decisões de 
governo, por um conjunto de stakeholders4 que dão sustentação á política; 
e, finalmente, por “elos críticos [...]” 5 (SILVA, 1999, p. 19) 

De acordo com Pressman e Wildasky (1984, apud PEREZ, 2007) o início do 

processo de implementação se dá no momento da transformação da política em 

                                            
3 É importante ressaltar nesse ponto do trabalho a fase de implementação haja vista que diversas 
propostas de avaliações dos Planos Plurianuais para o Estado da Bahia, como analisado adiante, 
foram avaliações de implementação.  
4 Termo em inglês amplamente utilizado para designar as partes interessadas, ou seja, qualquer 
indivíduo ou grupo que possa afetar o negócio, por meio de suas opiniões ou ações, ou ser por ele 
afetado. 
5 Representam os momentos nos quais se produz uma crise e são tomadas decisões por atores 
estratégicos, impelindo o programa a uma nova direção. 
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programa, ou seja, quando são criadas, por ação de uma autoridade, as condições 

iniciais à implementação. 

Perez (2007) também salienta que inicialmente a ideia era de que ao ser formulada 

uma política, com a decisão de uma autoridade, ela seria imediatamente cumprida, 

de acordo com o seu desenho, sem encontrar nenhum obstáculo.  

Silva (1999) enfatiza a ingenuidade dessa ideia e aponta aspectos relacionados à 

capacidade institucional dos agentes implementadores, problemas de natureza 

política na implementação dos programas ou políticas e resistência e boicotes 

realizados por grupos ou setores negativamente afetados pela política – alguns dele 

oriundos da própria máquina administrativa estatal. 

Raramente é possível afirmar que a implementação de um dado programa 
tenha, na prática, atingido integralmente os objetivos e as metas previstas. 
Mais difícil ainda é que um dado programa seja implementado inteiramente 
de acordo com o desenho e os meios previstos por seus formuladores. Em 
outras palavras, entre os objetivos e o desenho de programas, tal como 
concebidos por seus formuladores originais, e a tradução de tais 
concepções em intervenções públicas, tal como elas atingem a gama 
diversa de seus beneficiários e provedores, há uma grande diferença.  
(SILVA, 1999, p. 106) 

Essa distância observada entre as fases de formulação e implementação podem ser 

justificadas por: mudança frequente de recursos, prioridade e influência relativos aos 

agentes implementadores; alteração da disposição de colaborar no momento da 

execução do programa por parte dos stakeholders; e decisões dos próprios 

implementadores desempenhando suas funções com base nas suas próprias 

referências. 

Hogwood e Gunn (1993 apud SARAIVA, 2006) enumeram diversas pré-condições 

para que a implementação ocorra conforme a política foi formulada, dentre elas 

podemos citar: ausência de obstáculos paralisantes impostos por circunstâncias 

externas ao agente implementador; os recursos e o tempo disponíveis para o 

programa devem ser adequados; disponibilidade de uma combinação precisa de 

recursos; a teoria de causa-efeito na qual a política baseia-se é válida; a 

compreensão e acordo sobre os objetivos da intervenção; as tarefas devem ser 

totalmente especificadas e ordenadas na sequência correta; existência de perfeita 
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comunicação e coordenação; e a possibilidade das autoridades solicitarem  e 

obterem perfeita obediência.  

Duas abordagens nos estudos de implementação são salientadas por Perez (2007): 

top-down e bottom-up. A primeira concebe a política de um ponto de vista mais 

objetivo, estando mais relacionada à escola americana e centrada na identificação 

de um conjunto de variáveis formuladas a partir da decisão política de uma 

autoridade governamental central. As perguntas a serem respondidas são: em que 

medidas são alcançados os objetivos da política; o equacionamento dos impactos e 

os objetivos; os principais fatores que afetam os impactos e a própria política e as 

reformulações ocorridas ao longo do tempo. 

Segundo Denhardt e Denhardt (2011), este modelo de implementação assume que 

a execução deve ser um processo linear, onde as diretrizes da política pública, 

emanadas pelos formuladores das políticas, tipicamente numa linguagem normativa, 

são traduzidas em atividades do programa e devem ser executadas com o menor 

desvio possível ao longo de todo o processo. Sugere que os formuladores são os 

únicos atores importantes e que só existem duas origens para o fracasso da 

implementação: o conteúdo da política e a inabilidade da equipe e das organizações 

implementadoras. 

A abordagem top-down, de acordo com Birkland (2010), baseia-se num conjunto de 

pressupostos, a saber: 

• As políticas possuem objetivos claramente definidos contra os quais o seu 

desempenho pode ser medido; 

• As políticas possuem instrumentos claros para o cumprimento das metas; 

• A política é caracterizada pela existência de um arcabouço legal; 

• A existência de uma cadeia de implementação que se inicia com a orientação 

emanada pelos formuladores no topo; e 

• Os formuladores da política possuem um conhecimento adequado acerca da 

capacidade e comprometimento dos implementadores. 
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O modelo top-down reflete-se nas estruturas tradicionais de governança, 
enfatizando a separação entre a política e a administração e enfocando o 
controle e a hierarquia... Assim, a política deveria ser feita no topo e 
executada por agentes de acordo com esses objetivos... (LOTTA, 2010, 
p.30) 

Alguns problemas podem ser observados nessa abordagem, entre eles: na realidade 

uma grande parte das políticas/programas não apresentam clareza nos objetivos 

propostos, dessa maneira, os diversos atores envolvidos na implementação da ação 

governamental podem ter entendimentos diferentes; e a relativa autonomia dos 

agentes implementadores, com diversos interesses e motivações, como no caso 

brasileiro a autonomia das unidades federativas (estados e municípios). 

A abordagem bottom-up é basicamente europeia e fenomenológica, centrada nos 

atores envolvidos na prestação dos serviços no nível local - seus objetivos, 

estratégias, atividades e contatos -, concebendo a política de um ponto de vista mais 

relativo e subjetivo. São pressupostos básicos desse modelo: o processo de 

descentralização e a aderência dos programas aos desejos, vontade e padrões 

comportamentais dos atores envolvidos.  

[...] a visão bottom-up observa o processo de criação da política como um 
continuum, no qual há modificações em todo o processo de traduzir as 
intenções em ações. Tem-se como pressuposto que o processo de 
implementação transforma e adapta as políticas originais... (LOTTA, 2010, 
p.31) 

Nessa abordagem vale ressaltar o conceito de street-level bureaucrats – burocratas 

que desempenham atividades fins ou burocratas no nível de rua, tais como médicos 

enfermeiros, guardas de trânsito, professores, juízes, dentre outras profissões que 

interagem diretamente com os cidadãos no decorrer do seu trabalho e gozam de 

substancial discricionariedade na execução dos seus serviços. De acordo com 

Lipsky (2010) eles determinam o acesso da população a direitos e benefícios 

governamentais e é através deles que a administração pública torna-se real e 

acessível para os cidadãos. 

[...] a abordagem top down centra-se na questão dos mecanismos de 
controle sobre os agentes implementadores para que os objetivos da 
política sejam atingidos. Por sua vez, a abordagem bottom up enfatiza os 
incentivos que induzem os agentes implementadores a aderir normativa e 
operacionalmente aos objetivos da política. (SILVA; MELO, 2000, p. 8). 
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Como visto, o processo de implementação de políticas públicas/programas 

governamentais não pode ser visto como estático e fadado ao sucesso se a 

política/programa for bem formulada. Essa etapa envolve diversos atores tanto se 

considerarmos o mesmo nível organizacional, como se observarmos o caso das três 

esferas de governo envolvidas no caso do Brasil: a federal, a estadual e a municipal. 

Dessa maneira, há que se considerar a diversidade de interesses, concepções 

ideológicas e valores. 

Um exemplo brasileiro é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil6 (PETI), 

que envolve tanto o Governo Federal, quanto o Estadual e, principalmente, o 

Municipal na sua execução. As diretrizes emanadas pela esfera federal eram as 

mesmas para todos os estados e municípios, porém a qualidade da execução do 

mesmo estava vinculada diretamente ao envolvimento dos gestores municipais na 

boa aplicação dos recursos repassados. 

Já foi analisado anteriormente que todas as fases do ciclo das políticas públicas 

estão entrelaçadas, dessa maneira é de fundamental importância que o momento da 

implementação seja constantemente monitorado para que a fase subsequente, qual 

seja, a da avaliação com a posterior aferição do alcance dos resultados esperados 

no momento da formulação da política/programa seja possível de ser realizada e, 

acima de tudo, gere informações pertinentes e úteis para a melhoria da ação 

governamental. 

                                            
6 É um programa de transferência direta de renda do governo federal para famílias de crianças e 
adolescentes envolvidos no trabalho precoce. Os Estados, por intermédio dos seus órgãos gestores 
de Assistência Social, realizam levantamento dos casos de trabalho infantil que ocorrem em seus 
municípios. O Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) aprova a lista enviada e informa ao 
Estado as etapas a serem cumpridas, pelos municípios, para implantação do Programa. São elas: 
inserção das famílias no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, inserção ou 
reinserção das crianças e adolescentes na escola; seleção, capacitação e contratação dos monitores 
que trabalharão na jornada ampliada; viabilização da documentação das famílias; estruturação de 
espaços físicos para a execução da jornada ampliada; disponibilização de transporte para as crianças 
e adolescentes; encaminhamento do plano de ação devidamente preenchido e assinado pelo gestor 
municipal que, posteriormente, será enviado pelo Estado ao MDS; e envio da declaração emitida pela 
Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil, declarando o cumprimento de todas as 
etapas e atentando o efetivo funcionamento do programa. 

Além da bolsa, o programa destina R$ 20 nas áreas rurais e R$ 10 nas áreas urbanas (por criança ou 
adolescente) à denominada Jornada Escolar Ampliada, para o desenvolvimento, em período 
extracurricular, de atividades de reforço escolar, alimentação, ações esportivas, artísticas e culturais. 
Tais recursos são repassados aos municípios, a fim de que a gestão execute as ações necessárias à 
permanência das crianças e adolescentes na Jornada Escolar Ampliada. As ações de controle são 
executadas pelos estados e municípios. 
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3 AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS 

 

 

Como visto anteriormente, a avaliação é parte integrante do policy cycle. Em 

qualquer uma das definições adotadas pelos diferentes autores, ela permite 

instrumentar formuladores e implementadores de programas na tomada de decisões 

mais qualificadas, evitando o desperdício de recursos públicos, sejam eles humanos 

ou financeiros, Ajuda na identificação e superação de pontos de estrangulamento da 

intervenção estatal levando, por consequência, a um maior êxito das políticas 

públicas. 

Para Garcia (2001), a verdadeira gestão pública só poderá realmente ser exercida 

com um processo sistemático de avaliação, não ocorrendo tal fato, implicará em 

enormes prejuízos para a população que necessita da presença do poder público, 

porém de uma ação conduzida com eficiência, eficácia e equidade. 

O termo avaliação é amplamente usado em muitos e diversos contextos, sempre se 

referindo a julgamentos. Há diversas definições, mas um aspecto consensual é a 

característica de atribuição de valor. Autores como Ala-Harja e Helgason (2000) 

chamam a atenção para o fato de que não há um consenso sobre o que é avaliação, 

em função de que o conceito é definido de múltiplas, e, às vezes, contraditórias 

maneiras, e por uma variedade de disciplinas, tais como Economia, Política, 

Administração e Sociologia. Além disso, a avaliação serve a uma ampla gama de 

necessidades, discussões, clientes, instituições e praticantes.  

Segundo Guba e Lincoln (1989, p. 21): 

[...] não existe uma definição certa para a avaliação, uma definição que, se 
pudesse ser encontrada, poria para sempre fim às discussões sobre qual a 
melhor maneira de proceder e quais as suas verdadeiras razões de ser. 
Aceitamos as definições de avaliação como construções intelectuais, cuja 
correspondência com a ‘realidade’ não é, nem pode ser, uma questão.  

Em Thoenig (2000, p.54), a avaliação é vista como “[...] um meio de aperfeiçoar a 

capacidade de aprender como conduzir mudanças bem-sucedidas e definir 
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resultados alcançáveis nos campos da eficiência7 e eficácia8 públicas”, porém o 

autor tece considerações de que, até o momento, a sua utilização foi feita de forma 

limitada e esporádica, em muitos países, e que muitas vezes mostrou ser ineficaz. 

Avaliação de programas é um mecanismo de melhoria do processo de 
tomada de decisões. Embora não se destine a resolver ou substituir juízos 
subjetivos, a avaliação permite ao governante um certo conhecimento dos 
resultados de um programa, informação que pode ser utilizada para 
melhorar a concepção ou implementação de um programa, para 
fundamentar decisões e para melhorar a prestação de contas sobre políticas 
e programas públicos[...] (ALA- HARJA; HELGASON, 2000, p. 5) 

Costa e Castanhar (1998, p. 972) apresentam o seguinte conceito de avaliação 

utilizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef):  

[...] Trata-se do exame sistemático e objetivo de um projeto ou programa, 
finalizado ou em curso, que contemple o seu desenho, implementação e 
resultados, com vistas à determinação de sua eficiência, efetividade, 
impacto e sustentabilidade e a relevância de seus objetivos. 

A definição adotada pela Organization for Economic Cooperation and Development9 

(OECD) é: 

[…] uma estimativa das características e efeitos de uma política ou de um 
programa ou de um projeto, concluído ou em fase de execução, da sua 
concepção, implementação e resultados. Ela visa determinar a relevância e 
realização dos seus objetivos e sua eficiência, efetividade, impactos e 
sustentabilidade do ponto de vista do desenvolvimento. Uma avaliação deve 
suprir informações críveis e úteis e permitir a absorção dos resultados pelo 
processo decisório e pelos beneficiários das políticas e programas.  (apud 
SILVA; COSTA, 2002, p. 34). 

Como neste trabalho o objeto estudado foi o plano plurianual do estado da Bahia no 

período 2000-2010, é pertinente fazer referência ao conceito abordado por Cohen e 

Franco (2006, p. 77): “[...] a avaliação é uma atividade que tem como objetivo 

maximizar a obtenção da eficácia dos programas no alcance dos seus fins e a 

eficiência na aplicação dos recursos para o alcance dos mesmos”. 

Autores como Mokate (2002) identificam três possíveis razões pelas quais a 

avaliação não seria facilmente integrada ao ciclo de gestão pública: os paradigmas 

                                            
7 Otimização dos recursos utilizados para a obtenção dos resultados. 
8Grau em que se atingem os objetivos e as metas de uma ação. 
9 Países membros: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Coréia do Sul, Dinamarca, 
Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, 
Islândia, Israel, Itália, Japão, Luxemburgo, México, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Polônia, 
Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Suécia, Suíça e Turquia. 
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gerenciais dificultam a apropriação da avaliação pelas equipes de gestão, uma vez 

que o foco se localiza mais nas atividades e processos do que os resultados, não 

valorizando a explicitação de metas e objetivos, e a responsabilização pelo seu 

alcance, a falta de percepção dos processos de monitoramento e avaliação como 

aliados no ciclo de gestão, haja vista que eles têm se realizado de tal maneira que 

assumem o aspecto de fiscalização, auditoria ou controle, cujos resultados não 

costumam ser utilizados no processo decisório e gerencial, e a complexidade dos 

objetivos e a adoção de estratégias e tecnologias diferenciadas, que não 

necessariamente conduzem ao mesmo resultado, dificultam a avaliação das 

intervenções.  

Thoenig (2000), por sua vez, defende que a resistência à avaliação pode advir de: 

relutância dos formuladores de políticas de se sentirem desafiados pelos 

especialistas, arrogância dos avaliadores, o tempo exigido pelo processo, o possível 

constrangimento gerado pelas informações das avaliações, e o uso político delas. 

Kusek e Rist (2004) ponderam a existência de duas barreiras principais para a 

implementação e disseminação de uma cultura de monitoramento e avaliação nas 

instituições públicas. A primeira diz respeito a aspectos políticos e a segunda a 

técnicos. No que se referem aos aspectos políticos, algumas organizações preferem 

trabalhar nas sombras, haja vista que a divulgação pública de informações sobre os 

resultados de suas atividades pode modificar, entre outras coisas, a alocação de 

recursos e orçamento, a dinâmica das relações institucionais, e a percepção da sua 

efetividade. Como alguns interesses podem se sentir atacados, provavelmente 

existirão opositores dentro e fora do governo que se colocarão contra esses 

esforços. 

Convém ressaltar que em países que tenham experimentado regimes autoritários e 

centralizadores a implementação de uma cultura avaliativa institucionalizada torna-

se mais desafiadora uma vez que ela provê mais transparência e accountability às 

intervenções governamentais, expondo tanto os seus sucessos quanto os fracassos. 

Pode ser necessário um bom tempo tanto para a classe política quanto para a 

sociedade civil organizada se adaptarem a essa mudança. 
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Na parte técnica, para que um sistema que produza informações relevantes, 

confiáveis e tempestivas sobre o desempenho de projetos, programas e políticas 

públicas seja implantado é necessária experiência, habilidade e capacidade 

institucional, o que também demanda tempo. Porém os autores afirmam que se 

existem custos e riscos organizacionais e políticos para a implementação de um 

sistema de monitoramento e avaliação baseado em resultados, existem outros 

cruciais envolvidos na opção de não implementá-lo. 

Cotta (1998, p. 103) salienta que 

[...] em parte devido à complexidade inerente às metodologias de avaliação, 
em parte devido ao desinteresse dos policy makers e à desconfiança dos 
responsáveis pelos programas, têm-se deixado de lado um poderoso 
instrumento gerencial, capaz de subsidiar o processo decisório e de lançar 
luz sobre a lógica das intervenções na realidade social.  

Ainda no que concerne à falta de disseminação de uma cultura avaliativa no âmbito 

da administração pública, Ala-Harja e Helgason (2000) apontam que a avaliação é 

vista como um novo modismo, criando mais burocracia e gerando poucos 

resultados; ou ainda, algo muito teórico com pouca aplicabilidade prática. Além 

desses dois motivos, apontam o receio de que esse procedimento leve a um controle 

excessivo, associado ainda à baixa responsabilização dos implementadores da 

política. 

(i) ela é evitável quando possível; (ii) mais provoca ansiedade e defensiva 
do que receptividade; (iii) os órgãos responsáveis pela condução da 
avaliação não são capazes de especificar critérios justos e objetivos para 
fazê-la; (iv) a avaliação não consegue proporcionar informações úteis; (v) os 
resultados da avaliação extrapolam com demasiada freqüência o contexto 
em que são aplicáveis; (vi) é comum a falta de uma definição compartilhada 
dos objetivos da avaliação; (vii) falta uma teoria de avaliação adequada; 
(viii) faltam conhecimentos sobre os processos reais de decisão; (ix) há 
insuficiente clareza sobre os critérios a serem utilizados na avaliação; (x) 
não há suficiente distinção entre as abordagens de avaliação para refletir as 
diferenças na complexidade dos objetos; (xi) faltam mecanismos adequados 
para organizar, processar e relatar as informações avaliativas; e, a não 
menos importante, (xii) falta de pessoal devidamente treinado. (COUTINHO 
2001, p. 16-17. sic.) 

No caso brasileiro, segundo Souza (2006), esta dificuldade parece estar ligada à 

baixa cultura de A&M10 entre os gestores públicos, especialmente os que estão 

                                            
10 Avaliação e monitoramento. Entende-se como monitoramento dos progressos alcançados durante 
a execução do programa a fim de acompanhar o cumprimento do plano, para identificar as razões 
para o descumprimento, e para tomar as ações necessárias para melhorar o desempenho. 



37 
 

ligados à execução direta dos programas; ausência de instâncias específicas de 

pactuação de uma agenda institucional de avaliação levando as revisões 

intempestivas das prioridades na avaliação; baixo financiamento de atividades de 

A&M; fragilidade no desenho de programas, dificultando o estudo dos mesmos; 

ausência de um arcabouço legal específico para a internalização das atividades de 

avaliação. 

Para Cotta (1998), a “avaliabilidade” das intervenções também depende de certos 

atributos do programa ou projeto. Objetivos definidos de maneira vaga e imprecisa 

podem diminuir o nível de conflito entre os atores relevantes, mas certamente 

dificultam (e, no limite, inviabilizam) a realização das pesquisas avaliativas. Portanto, 

para serem passíveis de avaliação, os programas e projetos devem conter objetivos 

facilmente identificáveis, além de especificar a clientela visada e o grau de cobertura 

estabelecido como meta. Outra questão importante é a disponibilidade e a 

confiabilidade das informações relevantes.  

Falar de adoção de práticas de monitoramento e avaliação de programas de 

governo no Brasil antes do alcance da estabilidade econômica com o Plano Real 

seria impossível. Conforme Calmon e Guzzo (2002) a agenda política e econômica 

do país era ocupada com o combate à inflação crônica e acelerada; a negociação, 

sob condições adversas, da dívida externa; e sucessivos intentos de retomar o 

crescimento tornaram-se temas quase exclusivos da agenda política e econômica do 

país.  

Nos últimos anos, segundo Buyinich (1999) tem havido um renovado interesse no 

Brasil pelas técnicas de avaliação obedecendo a uma combinação de fatores e 

circunstâncias que tem a ver com a aguda crise social, que exerce uma intensa 

demanda por projetos e programas sociais para satisfação das necessidades dos 

grupos mais vulneráveis; a necessidade de conhecer e aprender sobre a 

complexidade e dinâmica dos programas e projetos de desenvolvimento social; o 

limitado sucesso ou o fracasso das estratégias de desenvolvimento social, muitas 

vezes gerando efeitos contrários aos esperados; a escassez de recursos disponíveis 

dos próprios governos, dos países doadores e das agências de ajuda externa, para 

satisfazer as necessidades urgentes do desenvolvimento social; a necessidade de 

um planejamento e gerenciamento com maior e melhor informação em todos os 
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níveis para superar o conhecimento incompleto que se possui dos efeitos e impacto 

das diferentes estratégias sobre os públicos-alvo; a necessidade de alocar os 

recursos disponíveis com maior eficiência e equidade, para assegurar um maior grau 

de efetividade e sustentabilidade no alcance dos objetivos das políticas sociais; e a 

crescente cobrança, por parte da sociedade civil, tanto nos países doadores como 

nos próprios países em desenvolvimento, sobre o uso dos recursos e os resultados 

obtidos. 

O crescente interesse de gestores, formuladores e implementadores de programas e 

políticas públicas nos estudos de avaliação, segundo Cunha (2006), está 

relacionado às questões de efetividade, eficiência, accountability e desempenho da 

gestão pública, já que estes estudos constituem-se em ferramenta para a tomada de 

decisões com maior conhecimento, maximizando o resultado do gasto público, 

identificando êxitos e superando pontos de estrangulamento. 

De acordo com Prittwitz (1994 apud FREY, 2000), a fase da avaliação é 

imprescindível para o desenvolvimento e a adaptação contínua das formas e 

instrumentos de ação pública, o que ele denominou como aprendizagem política; 

mas apesar de tudo o que é discutido e publicado sobre a importância da avaliação 

como ferramenta de gestão pública, orientando os tomadores de decisão quanto à 

continuidade, necessidade de correção de rumo ou até mesmo a suspensão de uma 

ação governamental, a incorporação dessa cultura na administração pública 

brasileira é bem recente.  

O boom da avaliação de programas sociais ocorreu nos anos 60, esse crescimento 

deveu-se ao lançamento de grandes programas iniciados pelo presidente Kennedy e 

expandidos pelos presidentes Johnson e Nixon. Eram programas nas áreas de 

educação, saúde, habitação, manutenção da renda e justiça criminal. Eles foram 

lançados com altas expectativas e grandes investimentos financeiros. 

Tal investimento levantou diversas questões, não só no que dizia respeito ao gasto 

governamental, mas também à preocupação com o alcance dos efeitos esperados, 

evitando efeitos colaterais negativos importantes. O rápido crescimento do 

financiamento federal para programas sociais, relatos na mídia sobre fraudes, 

abusos e má gestão, e apreensões da população sobre a legitimidade desses 
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programas, fizeram com que os formuladores e implementadores desses programas 

se deparassem com a necessidade de mostrar que os recursos públicos eram 

utilizados como pretendido e que obtinham os resultados desejados. 

A avaliação de programas sociais desenvolveu-se, sobretudo, na década de 
60, nos Estados Unidos, com o objetivo de avaliar a rentabilidade de 
grandes investimentos realizados na área social pelo Governo Johnson no 
programa denominado “Guerra à Pobreza”. Nesta época dominava, na 
análise de fenômenos sociais, a preocupação em trazer, para as Ciências 
Humanas, o rigor lógico e metodológico que informava os estudos das áreas 
de Ciências Exatas e Biológicas. Buscava-se chegar à determinação de leis 
e normas que regulam a ordem social e a variáveis-chaves explicativas das 
reações grupais ou fenômenos sociais. (PINTO, 1986, p. 84). 

Os reflexos desse boom ocorrido nos Estados Unidos repercutiram no Brasil, 

segundo Pinto (1986) nos anos 80, alavancado pela exigência contratual dos 

organismos de financiamento internacionais, como o Banco Mundial e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, da realização de estudos avaliativos dos 

programas por eles financiados. 

Silva e Costa (2002) consideram a experiência brasileira insuficiente e insatisfatória, 

caracterizada pela dispersão e descontinuidade, onde as evidências e resultados 

são raramente documentados e sistematizados. Apontam duas características 

dominantes no planejamento governamental, quais sejam: a ênfase no processo de 

formulação de planos e elaboração de programas e projetos, e a alta negligência 

nas etapas de acompanhamento e avaliação de processos, resultados e impactos. 

 

3.1 ESTÁGIOS DA TEORIA DA AVALIAÇÃO 

 

Neste tópico serão apresentados os estágios descritos por Shadish et al. (1991). 

Segundo os autores, a teoria de avaliação de programas evoluiu em três estágios: o 

primeiro enfatizava a resolução de problemas sociais com a utilização de rigorosos 

padrões epistemológicos e metodológicos; o segundo foi caracterizado pela 

utilização do pragmatismo; o terceiro estágio, como uma síntese dos trabalhos dos 

dois estágios iniciais.  
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3.1.1 Primeiro estágio 

 

O primeiro estágio, caracterizado pela ênfase na utilização de rigorosos padrões 

metodológicos e epistemológicos, durante a década de 60, teve como principais 

teóricos Michael Scriven e Donald Campbell. Por trás desse pensamento existiam 

três pressupostos implícitos: as intervenções governamentais seriam implementadas 

e avaliadas de uma forma inequívoca; os resultados obtidos pela avaliação seriam 

adotados pelos formuladores de políticas, fornecedores de serviços e gestores dos 

programas; e, dessa maneira, ocorreria uma significativa melhoria do programa 

social.  

Uma característica fundamental desse primeiro estágio é a preocupação 
com a validade dos instrumentos de pesquisa e com a ausência de viés ou 
ambigüidade na interpretação dos instrumentos. Assume-se que a 
avaliação, se adequadamente conduzida, constitui importante instrumento 
de feedback, e que os seus resultados são automaticamente utilizados 
pelos decisores, administradores e formuladores de políticas. (CALMON, 
1999, p. 11. sic.). 

Dentre as contribuições de Scriven, podemos enumerar os conceitos de avaliação 

formativa e somativa, a avaliação sem consideração de objetivos, que serão 

discutidas adiante; avaliação sem custos (cost-free evaluation) e metavaliação 

(metaevaluation). 

A avaliação sem custos preconiza que uma avaliação só deverá ser levada adiante 

se os seus custos de realização forem menores que os benefícios por ela gerados. 

Já a metavaliação implica na análise de avaliações efetuadas anteriormente. 

Para Campbell, os destinatários das avaliações eram os formuladores das políticas e 

a alta administração, já para Scriven, eram os consumidores. No que se refere à 

melhoria dos programas, ela só seria possível com a substituição daqueles que não 

demonstrassem sua efetividade. Mas essas mudanças são mais raras de ocorrer, 

sendo mais relacionadas às decisões políticas do que a resultados de avaliações. 

De acordo com Shaddish et al (1991), Scriven e Campbell deram o tom da avaliação 

nos seus primeiros anos, tom esse que refletia o entusiasmo reformista e o idealismo 

social da época. Porém, suas teorias apresentavam fragilidades significativas 
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principalmente no que se referem aos programas sociais, mudanças sociais e a 

utilização dos achados da avaliação. 

Diversas expectativas iniciais dos avaliadores foram frustradas quando confrontadas 

com a realidade dos programas sociais. Muitos problemas sociais eram mais 

resistentes à mudança do que se imaginava. Além disso, informações tidas como 

pobres pelos padrões científicos eram julgadas perfeitamente aceitáveis por 

formuladores de políticas públicas e gestores, e a persistência na utilização de 

rigorosos métodos científicos fazia com que avaliações não fossem finalizadas em 

tempo hábil e útil para a tomada de decisões. 

 

3.1.2 Segundo estágio 

 

O segundo estágio, caracterizado pela ênfase na utilização e pragmatismo, teve 

início na década de 70, tendo como destaques Carol Weiss, Joseph Wholey e 

Robert Stake. Eles propuseram novas formas de proceder a avaliações, 

especialmente no que se refere ao seu uso para a concepção e alterações nos 

programas. Deveria ser considerada uma maior amplitude na utilização instrumental 

dos achados das avaliações. Em primeiro lugar, os avaliadores deveriam reputar 

importância às necessidades dos diversos interessados envolvidos no programa 

avaliado. Os avaliadores devem identificar os usuários específicos para cada 

avaliação e trabalhar em estreita colaboração com eles, dessa maneira, a 

probabilidade de geração de informações utilizáveis seria aumentada. 

Além dessa utilização instrumental, preconiza-se que as avaliações podem prover 

informações importantes sobre a natureza e causas das intervenções, gerando 

dados que ajudem os gestores a formularem melhores políticas no futuro, seja no 

programa em questão ou em qualquer outro.  

Quanto à melhoria dos programas avaliados, Wholey e Stake consideram uma 

mudança incremental nas intervenções como uma alternativa à simples substituição 

referenciada no primeiro estágio. Outra crítica feita aos primeiros teóricos é no que 

diz respeito a quem promove as mudanças nos programas. Weiss e Wholey  
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concentram-se nos tomadores de decisões no nível federal e estadual, já Stake 

focaliza seu público nos stakeholders locais. Para ele o avaliador deve fornecer 

informações importantes aos diretamente envolvidos no programa, para que eles 

desenhem suas próprias soluções para seus próprios problemas. 

Vale ressaltar, aqui, a contribuição de Stake com o conceito de avaliação responsiva 

(responsive evaluation). Nessa abordagem, sacrifica-se um pouco de precisão na 

mensuração dos resultados, porém há uma maior utilidade nos achados da 

avaliação. Parte do pressuposto que a avaliação precisa ser mais personalizada e 

humanizada; requer um contato direto com todos os envolvidos no programa para 

apreender suas perspectivas, experiências e preocupações.  

Os pontos mais importantes a serem considerados de acordo com Stake são: a 

identificação das questões e preocupações baseado no contato direto com todos os 

envolvidos na intervenção; a utilização da documentação oficial do programa para a 

apreensão de outras questões relevantes; a observação direta e pessoal das 

atividades do programa, antes da concepção do desenho da avaliação para a 

compreensão do que é importante nele e do que pode/deve ser avaliado; o desenho 

da avaliação a partir das questões levantadas nos três passos anteriores; o 

fornecimento das informações de uma forma direta e pessoal, através de descrições 

dos temas que sejam facilmente compreensíveis; e, a geração de relatórios de 

relatórios de formatos diferentes e com informações que sejam relevantes para cada 

público específico.  

 

3.1.3 Terceiro estágio 

 

O terceiro estágio caracteriza-se pela síntese dos trabalhos dos dois estágios iniciais 

e tem como grandes teóricos Lee J. Cronbach e Peter H. Rossi. Eles pesquisaram 

todas as prescrições sobre o assunto que apareceram desde a década de 60 e 

tentaram sintetizá-las num todo coerente. 

Segundo Shaddish et al (1991), a ideia consensuada nesse estágio de que os 

programas possuem prioridades múltiplas, são caracterizados por diversidades 
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epistemológicas e metodológicas, além de serem afetados politicamente, levaram 

esses teóricos a tentarem especificar em que circunstâncias e para que diferentes 

finalidades cada prática de avaliação faz sentido. 

Rossi observou que a grande maioria das avaliações realizadas até o momento 

carecia de embasamento teórico. 

Uma abordagem ateórica da avaliação assemelha-se a um passo a passo 
de livro de receitas culinárias. A avaliação de programas nessa situação 
transforma-se num conjunto predeterminado de etapas de pesquisa a serem 
realizadas, de forma uniforme e mecânica, sem considerar as implicações 
teóricas acerca do conteúdo, implementação, participantes, e ambiente do 
programa. (CHEN, 1990, p. 18). 

Como grande contribuição, Rossi propôs três conceitos: avaliação abrangente11 

(comprehensive evaluation), avaliação sob medida (tailored evaluation) e avaliação 

direcionada pela teoria (theory-driven evaluation).  

Na avaliação sob medida leva-se em consideração o atual estágio do programa a 

ser avaliado e as necessidades e interesses dos diferentes clientes da avaliação, 

Além disso, as questões a serem respondidas, assim como os procedimentos de 

pesquisa, dependem se um programa é uma intervenção inovadora, uma 

modificação ou expansão de um programa pré-existente, ou uma atividade já bem 

estabelecida. 

O conceito de avaliação direcionada pela teoria envolve o exame dos mecanismos 

que intermedeiam o processo e os resultados do programa. Modelos são criados 

com a finalidade de tornar visível o funcionamento interno do programa e como 

essas atividades estão relacionadas com os resultados desejados. Os Modelos 

Lógicos são ferramentas utilizadas em algumas dessas avaliações para representar 

de forma coerente às expectativas, no que se refere aos resultados, dado um 

determinado contexto, recursos empregados e intervenções realizadas por um grupo 

específico de participantes. 

                                            
11 Será discutida no tópico que aborda os modelos de avaliação, à pág.51 
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3.2 GERAÇÕES DA AVALIAÇÃO 
 

Para Guba e Lincoln (1989), a avaliação como é conhecida hoje em dia é resultado 

de um processo de construção e reconstrução que foi influenciado por uma 

diversidade de fatores. Dentre as primeiras influências surge a medição de vários 

atributos de alunos, que faz surgir a primeira geração onde avaliação e medida eram 

sinônimos. Nessa geração, o papel do avaliador era apenas de um técnico com a 

capacidade de construir e utilizar instrumentos, de maneira que qualquer variável a 

ser estudada pudesse ser medida. 

Na segunda geração, a abordagem era caracterizada pela descrição, onde o papel 

do avaliador era não somente de medir os resultados, como na primeira geração, 

mas descrever o processo. A medição já não era sinônimo da avaliação, mas uma 

das diversas ferramentas utilizadas a seu serviço. 

A partir da década de 60, surge a terceira geração, caracterizada como a geração da 

formulação de juízos de valor ou julgamentos. O avaliador assume o papel de um 

juiz, mantendo as funções técnicas e descritivas das gerações anteriores. 

Cada geração pode ser vista como um passo à frente da anterior, tanto no alcance 

da substância ou conteúdo quanto no nível de sofisticação. A coleta sistemática de 

dados individuais não seria possível se não fossem os instrumentos desenvolvidos 

na primeira geração. Por outro lado a avaliação ficaria estagnada nesse nível se a 

segunda geração não demonstrasse caminhos para se avaliar outros aspectos que 

não só os humanos. A terceira geração demandou a necessidade de a avaliação 

levar a um juízo tanto do valor quanto do mérito do objetivo avaliado. 

Porém, segundo Guba e Lincoln (1989), essas três gerações apresentavam 

limitações: a tendência à supremacia da visão gerencial; a incapacidade de 

acomodar o pluralismo de valores e culturas existentes nas sociedades atuais; e, 

finalmente, uma excessiva preocupação com o método científico com uma 

hegemonia do paradigma positivista e uma desconsideração com o contexto. 

O termo gerente inclui uma variedade de indivíduos, podendo ser desde os 

patrocinadores ou financiadores da avaliação até a chefia a quem serão entregues 

os relatórios. Apesar de o estudo avaliativo poder ser negociado, eles detêm a 
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decisão final acerca das questões que a avaliação deve responder; de que maneira 

essas respostas devem ser coletadas e analisadas; e, finalmente como será 

realizada a disseminação dos achados da avaliação. De acordo com Guba e Lincoln 

(1989, p. 32), esse fato “[...] desempodera outros stakeholders que podem ter outras 

perguntas a serem respondidas, outras maneiras de respondê-las, e outras 

interpretações a serem feitas sobre elas”. 

A excessiva preocupação com o método científico leva a uma elevada dependência 

em medidas formais e quantitativas, o que, após um determinado tempo, faz com 

que esses instrumentos tenham vida própria e deixando de restringir-se a 

ferramentas do processo. A descontextualização, segundo os autores, é uma das 

razões porque as avaliações são consideradas irrelevantes ao nível local das 

intervenções, acarretando a tão lamentada não utilização dos achados avaliativos. 

Daí, a Quarta Geração é proposta como uma alternativa às anteriores, incorporando 

os modelos das três gerações antecessoras (medição, descrição e julgamento) e 

indo além ao incluir uma intensa participação dos stakeholders12 na determinação 

tanto do curso da avaliação quanto da utilização dos achados da avaliação.  

 

3.3 FUNÇÕES DA AVALIAÇÃO 

 

É necessária uma clareza por parte dos formuladores/implementadores das políticas 

públicas quanto à necessidade e as funções da avaliação da ação governamental. 

Senão, corre-se o risco de perda de tempo, de desperdício de recursos humanos, 

materiais e financeiros, e da elaboração de relatórios de avaliação sem utilidade, 

tanto para os tomadores de decisões quanto para aqueles diretamente envolvidos 

na execução da intervenção governamental. 

A avaliação é o instrumento de análise mais adequado para sabermos se 
uma política está sendo implementada, no sentido de observar criticamente 
a distância entre as conseqüências pretendidas e aquelas efetivadas, 
detectando as disparidades entre metas e resultados. Se ampliarmos a 
tarefa de avaliação para além da mensuração entre metas previstas e 
resultados obtidos com a implementação de uma determinada política ou 

                                            
12 Aqui definido como não só os financiadores e gerentes do programa, como também o público alvo 
e todos aqueles membros da comunidade que têm interesse nos resultados do programa avaliado. 
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programa social, procurando detectar os nexos causais explicativos do seu 
baixo grau de efetividade, será possível obter informações adicionais que 
podem ser utilizadas para alterar os programas e seus modos de 
implementação (CASTRO, 1989, p. 4. sic.). 

Kusek e Rist (2004) assinalam que a avaliação de programas já foi utilizada com 

diferentes objetivos ao longo dos anos. Nos países desenvolvidos, as primeiras 

atividades avaliativas dos anos 60 e 70 focavam no melhoramento dos programas. 

Depois, nos anos 80 e 90, os governos utilizaram as avaliações com o foco na 

gestão orçamentária, por exemplo, como insumo para reduzir gastos e cortar 

programas públicos. Já nos países em desenvolvimento, os esforços para a 

disseminação de uma cultura avaliativa foram, em grande parte, impulsionados para 

atender aos requisitos específicos de algum organismo financiador internacional.  

Da mesma forma, Derlien (2001) atribui três funções distintas à avaliação de 

políticas públicas: a de informação, a de realocação e a de legitimação.  

A função de informação foi predominante durante a fase inicial do movimento de 

avaliação, nos anos 60, e o avaliador deveria responder às seguintes perguntas: 

1. Que efeitos foram produzidos pela implementação das políticas? Em 

particular, os objetivos propostos foram atingidos? Ocorreram consequências 

não esperadas (positivas ou negativas);  

2. De que forma elas podem ser aprimoradas, haja vista que os estudos 

avaliativos revelaram falhas? 

A partir dos anos 80, com a escassez de recursos e a crise fiscal de diversos países, 

a avaliação passou a ter uma função realocativa, com maior ênfase na quantidade 

em detrimento da qualidade. As questões centrais a serem respondidas à época 

eram: 

1. Quais são os programas passíveis de exclusão ou corte de orçamento frente 

a uma avaliação negativa? 

2. Que consequências ocorreram com a diminuição do tamanho do Estado, ou 

seja, da privatização de determinados serviços públicos? 
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3. De que forma obter “mais rendimento pelo dinheiro” partindo da 

reorganização de programas individuais e das atividades públicas em seu 

conjunto? 

A terceira função, de legitimação, não está diretamente ligada às fases de 

institucionalização da atividade avaliativa como as duas anteriores, desempenhando, 

sempre, um papel importante uma vez que ocorre em um contexto político.  

[...] Acredita-se que as evidências científicas justificam as decisões políticas, 
seja para melhorar, reduzir ou finalizar programas. No entanto, como 
resultado de uma "lei de ferro das falhas metodológicas da avaliação" é 
mais difícil provar que os programas e políticas sejam eficazes, que o 
oposto, por isso é mais fácil desacreditar politicamente as políticas públicas 
que legitimá-las, principalmente em condições de escassez fiscal. 
(DERLIEN, 2001, p. 107) 

Silva e Costa (2002) defendem que, por intermédio de um conhecimento sistemático 

e organizado de como os programas funcionam, os obstáculos encontrados na sua 

implementação, os resultados esperados e não esperados, o processo de tomada 

de decisão será dotado de maior racionalidade técnica e gerencial. 

A avaliação é basicamente um instrumento que objetiva maximizar a eficácia e a 

eficiência dos programas governamentais, obtendo informações úteis e críveis, 

identificando problemas e limitações, potencialidades e alternativas, levantando 

práticas mais eficientes além de recolher lições para o aprendizado institucional 

(HOLANDA, 2003). 

Tratando sobre o tema, Ima e Rist (2009) apontam, dentre outros, quatro objetivos 

das avaliações: 

1. Ético – uma maneira de comunicar à sociedade, aqui incluída a classe política 

e a sociedade civil, como um programa/política foi implementada e quais os 

efeitos decorrentes dessa intervenção. 

2. Gerencial – realizar uma distribuição mais racional dos recursos financeiros e 

humanos entre os diversos programas, que, em diversas ocasiões, competem 

por verbas; aprimorar a gestão dos programas; e aumentar os benefícios 

gerados por eles. 
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3. Decisório – ajudar na tomada de decisão sobre a continuação, término ou 

reformulação de uma política ou programa. 

4. Motivacional e educativo - educar e motivar todos os agentes envolvidos no 

programa ou política, proporcionando o entendimento e a compreensão de 

todo o processo no qual estão engajados. 

Enfim, o propósito de qualquer avaliação é fornecer informações para os 
tomadores de decisão que lhes permitam tomar melhores decisões sobre 
projetos, programas ou políticas. A avaliação deve ajudá-los a entender o 
que é provável que aconteça, o que está acontecendo, ou o que aconteceu 
em razão de uma determinada intervenção, além de identificar formas de 
maximizar os benefícios desejados. (IMA E RIST, 2009, p. 11). 

Podemos sintetizar algumas grandes funções da avaliação: o aumento da eficácia e, 

principalmente da efetividade das políticas públicas implementadas através dos 

programas governamentais, uma maior transparência da utilização dos recursos 

públicos, e a geração de do aprendizado organizacional através dos seus sucessos 

e fracassos. 

 

3.4 MODELOS DE AVALIAÇÃO 

 

A discussão nesse tópico baseia-se nos modelos propostos por Vedung (2000), que 

diferencia os modelos que têm como foco os resultados substantivos de uma 

intervenção governamental e outros que focalizam outros aspectos das qualidades 

processuais da ação governamental (legalidade, equidade, representatividade, 

dentre outras). 

O processo de avaliação pode ser desenvolvido em diversos níveis e sob 
diferentes enfoques, mas sempre pressupõe a explicitação de um modelo 
de avaliação , ou seja, de um quadro de referência que busca resgatar a 
lógica interna ou a teoria que está subjacente à intervenção, programa ou 
projeto que é objeto da avaliação (HOLANDA, 2003, p. 4). 
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Dentre os modelos substantivos13 podemos citar: o baseado em objetivos, side-

effects, livre de objetivos, abrangente, orientado ao cliente, e modelo dos 

stakeholders. 

A abordagem mais clássica da avaliação está relacionada ao modelo baseado em 

objetivos e, por muito tempo, foi confundido com o próprio conceito de avaliação. As 

perguntas centrais a serem respondidas nesse modelo são: Os resultados obtidos 

estão de acordo com o planejado? Os resultados foram produzidos pelo programa? 

Como pontos fortes desse modelo podemos apontar a sua simplicidade, haja vista 

que apenas duas questões devem ser respondidas e a transparência com que 

aponta para os resultados previstos e os realmente alcançados. 

Algumas críticas podem ser feitas a esse modelo: 

1. Ele se concentra apenas em aspectos técnicos e financeiros, sem levar em 

consideração os aspectos humanos envolvidos nas intervenções; 

2. Os objetivos pré-estabelecidos são as únicas fontes de análise e critérios de 

sucesso ou fracasso do programa; 

3. Alguns objetivos são vagos e imprecisos; e 

4. Não são considerados os efeitos não esperados da ação governamental, 

sejam eles positivos ou negativos. 

[...] ele negligencia objetivos tais como equidade e legalidade. Não 
considera custos. Tem problemas com objetivos vagos, amplamente 
difundidos nas ações governamentais. O seu pior defeito, entretanto, é o 
fato de ser cego à ocorrência de resultados não esperados (VEDUNG, 
2000, p.48). 

Ainda segundo o autor, para fazer frente a essa dificuldade do modelo anterior em 

ter como foco, única e exclusivamente, os objetivos pré-estabelecidos, pode-se 

lançar mão do modelo de avaliação side-effects, onde o pressuposto fundamental é 

que as intervenções do poder público podem produzir outros efeitos que não os 

                                            
13 O autor também relaciona outros dois subgrupos dentro dos modelos substantivos: os modelos 
econômicos (produtividade, custo-eficiência e custo-efetividade) e o de revisão por pares que não 
serão abordados nesse trabalho. 
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esperados. As ações governamentais, até certo ponto, são imprevisíveis e 

regularmente resultam em efeitos não previsíveis (VEDUNG, 2000). 

No modelo livre de objetivos (goal-free evaluation, proposto por Scriven) são 

avaliados apenas os resultados e produtos observáveis do programa em questão. O 

avaliador ou a equipe não deve considerar a que o programa se propunha e sim ao 

que realmente está acontecendo. Algumas características: 

1. O avaliador deve evitar entrar em contato com os objetivos do programa; 

2. Objetivos pré-determinados são proibidos, a fim de que a visão seja a mais 

ampla possível; 

3. O avaliador deve ter o mínimo contato possível com a equipe do programa; e 

4. O foco é no resultado real e não nos pretendidos. 

[...] O avaliador deve buscar os efeitos possíveis de encontrar (o atual)no 
lugar dos efeitos alegados pelos objetivos. Deve procurar se comportar 
como livre da condição imposta por objetivos prefixados e buscar os 
resultados ocorridos, independentes dos objetivos iniciais. (SILVA, 2008, p. 
127-8) 

Um quarto modelo abordado pelo autor é a avaliação abrangente (comprehensive 

evaluation), fundamentada na convicção de que a avaliação deve ser mais ampla, o 

processo não deve ser limitado aos resultados obtidos, mas incluir, pelo menos, a 

execução, e até mesmo o planejamento da intervenção.  

Segundo Vedung (2000) ele é preferível aos modelos anteriores por adotar uma 

explícita preocupação com os processos de implementação entre as decisões da 

alocação dos recursos e os produtos realmente obtidos, 

[...] Isso é de importância crucial se a avaliação deve prover uma base de 
informações para a ação. Se alguns resultados não foram alcançados em 
razão da não materialização de  alguns produtos, o que de alguma maneira 
pode ser explicado na fase de implementação, então o tomador de decisão 
terá informações sobre o que deverá ser feito [...]. (VEDUNG, 2000, p. 65). 

O princípio organizador e o critério de mérito da avaliação orientada para o cliente 

(client-oriented evaluation) são completamente diferentes dos anteriores. O ponto 

central é se o programa satisfaz as preocupações, desejos e expectativas dos 

beneficiários da ação. Ela é baseada na noção de que a administração pública 
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produz bens e serviços para consumidores e que a pressão desses consumidores 

pode acarretar uma melhoria nesses serviços. 

Por último, o modelo dos stakeholders tem como princípio organizativo as questões 

e preocupações de todos os que têm interesse ou são afetados pela intervenção. A 

principal diferença do modelo anterior é o escopo: enquanto o primeiro diz respeito a 

apenas um grupo de interesse, o modelo de stakeholders é orientado para todos 

eles. É típico deste modelo uma pesquisa mais extensiva dos problemas cruciais da 

intervenção, enquanto que nos modelos de alcance de objetivos e na avaliação 

abrangente são apontados problemas mais específicos e quais as questões a serem 

respondidas na investigação. 

 

3.5 TIPOLOGIAS DE AVALIAÇÃO14 

 

Assim como há diversas conceituações sobre o que seja avaliação, não existe uma 

classificação única possível, considerando-se que ela pode ser realizada com 

diversos propósitos, em momentos distintos da ação governamental a ser avaliada, e 

dirigida a públicos distintos.  

Nesse trabalho foi utilizada uma adaptação da tipologia de Cohen e Franco (2006) 

baseada nos seguintes critérios: o momento e o objetivo perseguido pela avaliação; 

quem realiza a avaliação; e os destinatários da avaliação. 

 

3.5.1 Em função do momento que é realizada e o obje tivo que persegue 

 

Avaliação ex-ante – É também conhecida como front-end analysis e ocorre, 

geralmente, antes do início do programa, objetivando fixar a linha de base ou tempo 

zero para que sejam possíveis futuras comparações; e a produção de orientações, 

indicadores e parâmetros que levem à melhoria do desenho da intervenção e suas 

estratégias metodológicas e de implementação.  

                                            
14 Adaptada de Cohen e Franco (2006) 
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[...] realizada ao se iniciar a elaboração do programa, tendo em vista 
antecipar aspectos a serem considerados no processo decisório para 
permitir a elaboração de critérios racionais para a tomada de decisões, para 
ordenar os projetos segundo a eficiência ou até mesmo decidir se devem ou 
não ser implementados. (SILVA, 2008, p. 121). 

Avaliação formativa ou de processo  - É levada a cabo durante a implementação 

de um programa e tem como objetivo gerar informações úteis à correção de 

processos aplicando diretamente os resultados obtidos. Segundo Ala Harja e 

Helgason (2000, p. 8), “[...] O propósito é o de apoiar e melhorar a gestão, a 

implementação e o desenvolvimento do programa. Os avaliadores, assim como os 

clientes, geralmente são internos, e frequentemente, os gerentes de programa em 

questão”. 

Silva e Costa (2002) defendem que esse tipo de avaliação traz três contribuições 

principais: a identificação de questões operacionais; o monitoramento dos 

acontecimentos; e a compreensão dos possíveis resultados associados ao 

programa.  

Os autores também ressaltam a maior instrumentalidade e utilidade dessa 

modalidade no apoio à tomada de decisão gerencial haja vista que permite ao gestor 

a introdução de correções nas ações antes que os programas estejam 

completamente consolidados (SILVA; COSTA, 2002). 

Avaliação somativa – É realizada após a implantação do programa, ou quando a 

intervenção já goza de um determinado grau de maturidade, e objetiva a geração de 

informações úteis aos tomadores de decisão sobre a continuação, expansão ou 

redução do programa. O objetivo principal é a análise da efetividade de um 

programa, compreendendo em que medida o mesmo atingiu os resultados 

esperados. Também denominada de ex-post.  

Avaliação de impacto – Objetiva determinar mais amplamente se o programa 

alcançou os efeitos propostos e se esses efeitos podem ser atribuídos única e 

exclusivamente à intervenção do programa e não em decorrência de outros eventos 

ou circunstâncias.  

Avaliação de Avaliabilidade  – Evaluability assessment. É uma avaliação preliminar 

sobre a concepção do próprio programa para verificar se outras avaliações devem 
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ser levadas adiante. Ela pode abranger questionamentos de viabilidade técnica, 

aspectos políticos e as características do programa em questão. 

Seu objetivo é criar um ambiente favorável e de entendimento quanto à natureza e 

objetivos do programa, facilitando, dessa maneira o desenho da avaliação. Deve-se 

ir além da concepção do programa apresentada em documentos e informações 

oficiais, e tentar enxergá-lo através dos olhos das pessoas que estão mais 

envolvidas com ele. A intenção é obter uma descrição do programa como ele existe 

e compreender as questões que realmente importam para as partes envolvidas. 

Um programa pode ser considerado como sujeito à avaliação se os objetivos e 

prioridades estão bem definidos, as metas são factíveis, as informações relevantes 

sobre o desempenho do programa podem ser obtidas a um custo razoável, e os 

clientes da avaliação sabem de que forma serão utilizadas as informações geradas. 

 

3.5.2 Em função de quem realiza a avaliação 

 

Avaliação Interna – É realizada pela equipe interna da organização que está 

implementando o projeto/programa. Como pontos positivos apontam-se o maior 

conhecimento do objeto a ser avaliado e a quebra da tensão provocada, 

normalmente, com a presença de avaliadores externos. Em contrapartida, existem 

aspectos negativos como: a não garantia de objetividade, face ao engajamento no 

projeto/programa, as pessoas não o avaliariam de forma imparcial e independente. 

Por outro lado, a avaliação interna também não eliminaria os pontos de tensão 

internos da própria equipe. 

Avaliação Externa –  É realizada por pessoas de fora da organização e que não 

estão diretamente envolvidas na execução da intervenção a ser avaliada.  

[...] Supostamente, esses avaliadores possuem mais experiência em 
atividades dessa espécie e, por isso mesmo, admite-se que poderão 
comparar os resultados obtidos com o caso em estudo com outros 
semelhantes, que já tenham conhecido anteriormente, podendo realizar, 
assim constatações sobre a eficácia e eficiência das diferentes soluções aos 
problemas enfrentados (COHEN; FRANCO, 2006, p. 112). 
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Como fator negativo, aponta-se a falta de familiaridade com o projeto/programa a ser 

avaliado e, a sua objetividade pode ser comprometida a depender de quem o 

contrate. Ou seja, a seleção do avaliador pode estar impregnada de pré-julgamentos 

acerca da continuação, reformulação e/ou ampliação do objeto a ser avaliado. 

Avaliação Mista – Busca a combinação dos dois tipos anteriores. Dessa maneira, 

os avaliadores externos trabalham em contato estreito com a equipe envolvida no 

projeto/programa a fim de preservar as vantagens de cada uma delas. 

Avaliação Participativa – Utilizada principalmente em projetos de pequeno porte, 

como uma forma de minimizar a distância existente entre os beneficiários do projeto 

avaliado e a equipe de avaliação. A responsabilidade do planejamento, 

implementação e informação dos resultados é dividida com todos os atores 

envolvidos, que podem decidir sobre as questões a serem respondidas, a coleta e 

análise de dados, o desenho e a publicação dos resultados. 

 

3.5.3 Em função dos destinatários da avaliação 

 

Avaliação para a Alta Administração  – Dirigida aos tomadores de decisões, 

aqueles que definem as prioridades dos projetos de acordo com os objetivos das 

instituições.  

Avaliação para a área técnica  – Devem centrar-se em aspectos operacionais, uma 

vez que é direcionada para aqueles que executam os projetos. 

Avaliação para os gerentes - Para aqueles que têm a função de distribuir os 

recursos para o alcance dos objetivos pretendidos. 
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4 O PLANO PLURIANUAL DO ESTADO DA BAHIA 

 

 

Neste capítulo será discutido o objeto de estudo desse trabalho que é o Plano 

Plurianual, a expressão, em programas, das políticas públicas a serem executadas 

durante o período de quatro anos. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu, no art. 165, que o Poder 

Executivo deve encaminhar para a aprovação do Legislativo um Plano Plurianual 

(PPA) abrangendo quatro anos e contendo as diretrizes, os objetivos e as metas da 

administração pública federal para as despesas de capital15 e para os programas de 

longa duração.  

Cabe registrar que no § 9º, inciso I, o referido artigo estabelece que cabe à lei 

complementar “[...] dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a 

elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias16 

e da lei orçamentária anual”; e como esta lei ainda não foi promulgada, encontramos 

diversas maneiras e formas de elaboração desse instrumento legal nos diferentes 

entes da federação.  

                                            
15 De acordo com o Manual de Orçamento Público do estado da Bahia, classificam-se nessa 
categoria aquelas despesas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de 
capital, a exemplo dos gastos com o planejamento e a execução de obras; a aquisição de 
instalações, equipamentos e material permanente; a aquisição e a subscrição de títulos 
representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer natureza; concessão de 
empréstimos e amortização da dívida pública. 
16 A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é um dos instrumentos de planejamento governamental 
instituído pelo art. 165 da Constituição Federal de 1988 e também previsto na Constituição Estadual 
de 1989, no seu art. 159, cuja iniciativa é do Poder Executivo, devendo compreender: a definição das 
metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas de capital para o exercício 
financeiro subseqüente; orientações para a elaboração da Lei Orçamentária Anual; disposições sobre 
as alterações na legislação tributária; e estabelecimento da política de aplicação das agências 
financeiras oficiais de fomento. 

A LDO conterá, de acordo com o Inciso II, do § 1º, do art. 169 da Constituição Federal e com o art. 
162 da Constituição Estadual, 

autorização específica para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação 
de cargos, empregos e 

funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a 
qualquer título, pelos órgãos 

e entidades da administração direta ou indireta, inclusive as autarquias e as fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público. 

São ressalvadas, neste caso, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 
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Na constituição do estado da Bahia, o Plano Plurianual encontra-se referenciado no 

art. 159, § 1º. 

[...] lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, 
diretrizes e metas da administração pública para as despesas de capital e 
outras dela decorrentes e para as relativas aos programas de duração 
continuada.  

De acordo com Freitas (2003), a inexistência dessa lei gera inúmeras interpretações 

no âmbito jurídico, técnico e político, principalmente no que se refere a 

entendimentos do que sejam despesas de capital e outras delas decorrentes e do 

que vem a ser programas de duração continuada. Dessa maneira, encontramos 

diversos instrumentos metodológicos para a elaboração dos planos nas três esferas 

de governo. 

Ressalte-se também que a Lei 4.320 de 17 de março de 1964, que rege a 

administração financeira, orçamentária e contábil não trata desses novos 

instrumentos, em face da data de sua promulgação. 

Conforme abordado na introdução desse trabalho, o período analisado remonta a 

2000-2010. Apesar disso, serão tecidos pequenos comentários sobre os dois PPA 

que abarcaram o período 1992-1999. 

O Plano Plurianual 1992-1995 do estado da Bahia foi instituído pela Lei nº. 6.349 de 

17 de dezembro de 1991, e era composto de três anexos:  

1. Anexo I – Política de Desenvolvimento;  

2. Anexo II – Diretrizes e Metas Setoriais; e  

3. Anexo II – Estimativa de Custos.  

Esse plano, a exemplo do PPA da União, baseou-se na classificação funcional 

programática17 e era organizado em 76 programas e 181 subprogramas que, a cada 

                                            
17 Agrupamento das ações do governo em grandes áreas de sua atuação, para fins de planejamento, 
programação e orçamentação. Compreende as funções, representando o maior nível de agregação 
das ações do governo, desdobrando-se em programas, pelos quais se estabelecem produtos finais, 
que concorrem à solução dos problemas da sociedade. Podem desdobrar-se em subprogramas 
quando necessário para maior especificação dos produtos finais. Programas e/ou subprogramas 
desdobram-se em projetos e atividades, que possibilitam alcançar seus produtos e objetivos. 
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lei orçamentária anual, eram desdobrados em projetos e atividades. Há que se 

ressaltar a permanência da inflação em níveis elevados no período. 

No que se refere à regionalização das ações, o Estado da Bahia foi dividido em 

quinze regiões econômicas para atender ao preceito constitucional. 

Os programas governamentais faziam parte do Anexo II, e estavam subdivididos em 

cinco áreas de atuação: Social, Econômica, Infraestrutura, Institucional e Encargos 

Gerais (Apêndice A). 

A estimativa de custo total do plano foi de Cr $ 3.281.083.470, haja vista estar 

previsto um custo para os Poderes Legislativo e Judiciário de Cr$ 29.448.291, 

apesar de não terem sido discriminados quais programas/ subprogramas eles iriam 

executar durante o período. 

O segundo PPA do estado da Bahia para o período 1996-1999 foi instituído através 

da Lei nº. 6.913 de 1º de novembro de 1995, e possuía uma estrutura bastante 

diversa do seu antecessor. Dessa vez, a estratégia de suporte do Plano se 

estruturou em seis eixos de desenvolvimento que se desdobraram em nove vetores 

e 24 programas. Cada um desses programas era dividido e essas em macro ações 

(Apêndice B). 

Apesar de esse plano ter rompido com a estruturação funcional programática do 

anterior, a elaboração das leis orçamentárias continuava com essa lógica, dessa 

maneira, a comunicação entre esses dois instrumentos legais ficou dificultada, fato 

igualmente observado no PPA federal. 

No que se refere aos outros Poderes, da mesma forma que no PPA do período 

anterior, não são discriminados os programas a serem executados por esses órgãos 

públicos, apenas são mencionadas ações prioritárias a serem perseguidas durante o 

período 1996-1999. 

 

                                                                                                                                        
Subprodutos e Subatividades constituem-se no menor nível de desagregação da ação do governo, 
com destinação de recursos na Lei Orçamentária.  
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4.1 PPA 2000-2003 

 

 

Como uma forma de padronização dos Planos, haja vista a lacuna ainda existente 

com a falta de promulgação da lei complementar que regulamentasse a elaboração 

dos planos plurianuais, o Governo Federal editou dois importantes instrumentos 

legais para orientar a elaboração dos PPA para o período 2000-2003. 

O primeiro deles foi o Decreto nº. 2.829 de 29 de outubro de 1998 que no seu art. 1º 

dispunha que toda ação finalística18 do Governo Federal deveria ser estruturada em 

programas orientados para a consecução dos objetivos estratégicos definidos para o 

período do Plano Plurianual 2000-2003. De igual forma, institui a obrigatoriedade da 

avaliação anual da consecução dos objetivos estratégicos do Governo Federal e do 

resultado dos programas, para subsidiar a elaboração da lei de diretrizes 

orçamentárias de cada exercício. 

O artigo 2º deste decreto instrui que cada programa deverá conter: objetivo, órgão 

responsável, valor global, prazo de conclusão, fonte de financiamento, indicador que 

quantifique a situação que o programa tenha por fim modificar, metas 

correspondentes aos bens e serviços necessários para atingir o objetivo, ações não 

integrantes do Orçamento Geral da União necessárias à consecução do objetivo, e 

regionalização das metas por Estado. 

Além disso, deveria ser estimulada a adoção do modelo de gerenciamento por 

programas que compreendesse a  

I - definição da unidade responsável pelo gerenciamento, mesmo quando o 
Programa seja integrado por projetos ou atividades desenvolvidas por mais 
de um órgão ou unidade administrativa; 

II - controle de prazos e custos; 

III - sistema informatizado de apoio ao gerenciamento, respeitados os 
conceitos a serem definidos em portaria do Ministério do Planejamento e 
Orçamento. 

                                            
18 Entende-se por ação finalística aquela que proporciona bem ou serviço para atendimento direto a 
demandas da sociedade 
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O profissional que atuaria como gerente seria designado pelo Ministro de Estado ou 

pelo titular de órgão vinculado à Presidência da República, vinculado à unidade 

responsável do Programa. 

O segundo documento foi a Portaria nº. 42 de 14 de abril de 1999, do Ministério de 

Orçamento e Gestão, em que foram definidos os conceitos de programa, projeto e 

atividade: 

a) Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando 
à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por 
indicadores estabelecidos no plano plurianual; 

b) Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das 
quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o 
aperfeiçoamento da ação de governo; 

c) Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de 
um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de 
modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à 
manutenção da ação de governo; [...] 

De acordo com Freitas (2003), esse documento apresenta inúmeras modificações da 

abrangência nacional, uma vez que atingia todos os três níveis de governo. 

O PPA para o quadriênio 2000-2003, denominado Bahia de Todos os Tempos, foi 

instituído através da Lei nº. 7.525 de 22 de outubro de 1999 e era composto por 

quatro estratégias e 86 programas, desdobrados em macro ações (Apêndice C). 

Apesar de a lei ser posterior à Portaria 42/99, não foi publicado nenhum indicador 

para os programas deste plano.  

Segundo Freitas (2003, p. 21. sic.), 

[...] um salto de qualidade na vida dos baianos, que expressa a política 
social do Estado; crescer, desconcentrar e diversificar: uma estratégia de 
desenvolvimento equilibrado, que expressa a infra-estrutura econômica e a 
integração regional; promover a expansão das atividades produtivas, que 
reflete a política econômica governamental; e a quarta estratégia, que é 
aprofundar e consolidar a modernização do Estado, voltada para o 
fortalecimento institucional da máquina pública. 

O Gráfico 1 apresenta a distribuição inicial dos recursos do plano entre as quatro 

estratégias. 
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Distribuição de recursos por estratégia - 2000 a 20 03
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Vida dos 
Baianos
67,7%

Gráfico 1 Distribuição de recursos por estratégia no período 2000-2003 
Fonte: Lei nº. 7.525 de 22 de outubro de 1999 

 

[...] o Plano é uma adaptação do modelo estabelecido pelo Governo 
Federal, com os ajustes e adequações que se apresentaram como as mais 
pertinentes com a realidade baiana e com o “modus operandi” da 
Administração pública Estadual. O documento, entretanto, ainda não era 
explícito no seu comprometimento com processos de avaliação dos 
resultados da ação governamental. (SEPLANTEC, 2002, p. 4) 

A iniciativa do Governo Federal de inserir a avaliação obrigatória na lei instituidora 

do PPA 2000-2003 não foi acompanhada pelos governos subnacionais. Apenas 

nove estados da Federação incluíram artigos tratando desse assunto.  

(CONTINUA) 

Estado Lei 
Artigo (s) 

relacionado(s) à 
Avaliação do Plano  

Obrigatoriedade 
de apresentação ao 
Poder Legislativo 

Participação 
popular 

mencionada 

Acre 1.307/1999 - - - 
Alagoas 6.135/1999 Art. 6º Sim Não 
Amapá 495/1999 - - - 
Amazonas 25.184/1999 - - - 
Bahia 7.525/1999  - - 
Ceará 12.990/1999 - - - 
Distrito Federal 2.588/2000 Art. 6º Não Não 
Espírito Santo 6.183/2000 - - - 
Goiás 13.570/1999 Art. 9º Não Não- 
Maranhão 7.489/1999 Art. 5º Sim Não 
Mato Grosso 7.225/1999 Art. 3º Não Não 
Mato Grosso do 
Sul 2.064/1999  - - - 
 
Quadro 1 Leis instituidoras de planos plurianuais, 2000-2003  



61 
 

(CONCLUSÃO) 
 

Estado Lei 
Artigo (s) 

relacionado(s) à 
Avaliação do Plano  

Obrigatoriedade 
de apresentação ao 
Poder Legislativo 

Participação 
popular 

mencionada 

Minas Gerais* 13.472/2000 Art. 11º Não Não 
Pará 6.265/1999 - - - 
Paraíba 6.825/1999 Art. 3º Não Não 
Paraná 12.824/1999 - - - 
Pernambuco 11.725/1999 Art. 4º Sim Não 
Piauí 5.149/2000 - - - 
Rio de Janeiro 3.742/2001 -  -  - 
Rio Grande do 
Norte 7.800/1999 

Sem informações Sem informações Sem informações 

Rio Grande do 
Sul 11.365/1999 - - - 
Rondônia 800/1999 - - - 
Roraima 248/2000 Art. 6º Sim Não 
Santa Catarina 11.357/2000 - - - 
São Paulo 10.694/2000 - - - 
Sergipe 4.188/1999 - - - 
Tocantins 1.118/1999 - - - 

Quadro 1 Leis instituidoras de planos plurianuais, 2000-2003 
Fonte: Elaboração da autora 
* Demonstrativo dos programas sociais executados no decorrer de cada um dos exercícios a que se refere o Plano 

 

Cabe ressaltar que na Constituição de 1988 a atividade de avaliação era prevista, 

conforme o Art. 74. 

Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União... 

Na Constituição do estado da Bahia ela também já era referenciada no Art. 90, com 

a mesma redação. 

Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de Governo e dos orçamentos do Estado 

A Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000, mais conhecida como Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), também enfatiza que a lei de diretrizes 

orçamentárias disporia normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos 

resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. 
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Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do art. 
165 da Constituição e: 

I - disporá também sobre: 

e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados 
dos programas financiados com recursos dos orçamentos; 

No final de 1999 foi lançado o Fórum de Avaliação de Políticas Públicas do Estado 

da Bahia que propunha a troca de experiências entre os diversos órgãos da 

administração pública do Estado da Bahia, visando à coordenação entre eles acerca 

da implantação e disseminação da cultura avaliativa dentro do Governo. Outros 

objetivos dessa iniciativa foram: disponibilizar metodologias inovadoras de avaliação 

de políticas pública e orientar as secretarias na elaboração e implantação de um 

sistema interno de avaliação de seus programas. 

Apesar de na lei instituidora do PPA do estado da Bahia para o período 2000 – 2003 

não constar artigo obrigando a avaliação dos programas desse instrumento legal, foi 

editado o Decreto nº. 7.872 de 16 de novembro de 2000 dispondo que o 

gerenciamento do Plano seria exercido por programas, mediante a designação de 

gerentes, que, dentre outras atribuições deveriam promover o acompanhamento e a 

avaliação do programa em relação aos objetivos e metas estabelecidos e informar 

ao público, articulado com o órgão de comunicação social do Governo, os objetivos, 

benefícios e resultados do programa19.  

Também fazia a previsão no seu art. 4º 

[...] As modificações orçamentárias e as alterações da programação 
trimestral e do fluxo financeiro de cada programa ficarão condicionadas à 
informação prévia, pelo respectivo gerente, do correspondente grau de 
realização física e financeira, através do sistema informatizado. 

Essa iniciativa tinha clara influência da experiência, no âmbito da União, do 

Programa Brasil em Ação, lançado em 1996 e concluído em 1999. Inicialmente, 

foram selecionados 42 projetos do PPA federal. Posteriormente, esse número foi 

                                            
19 Outras atribuições do gerente: planejar a execução do programa, observadas as responsabilidades 
definidas e cronograma físico-financeiro estabelecido; promover a cooperação e a articulação entre 
as unidades executoras, inclusive os parceiros, articulando recursos, esforços e informações; 
administrar restrições, incertezas e compromissos, visando garantir a eficiência, eficácia e 
aperfeiçoamento das ações do programa;participar da administração orçamentária e financeira 
relacionada ao programa; e utilizar e manter informações atualizadas relativas ao programa, 
alimentando, sistematicamente, o sistema de informações gerenciais; 
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elevado para 58 empreendimentos e para cada um deles foi designado um gerente 

responsável, visando estimular uma postura gerencial voltada para a obtenção de 

resultados, administração com cumprimento de metas e prazos, motivação e 

mobilização de diversos atores. 

O objetivo era, de acordo com Holanda (2003), orientar o processo orçamentário, na 

medida em que eram sinalizadas, de forma clara, as prioridades de investimento do 

governo federal; identificar, tempestivamente, eventuais problemas de 

implementação, induzindo a adoção imediata das medidas corretivas necessárias; e 

criar uma base de dados e informações que fossem capazes de atrair investidores 

nacionais e estrangeiros, facilitando a formação de parcerias entre o setor público e 

o privado. 

No caso do estado da Bahia, a restrição maior à implementação desse modelo foi a 

posição hierárquica do gerente de programa dentro do arcabouço institucional da 

administração pública estadual. Ele não possuía o poder decisório sobre os recursos 

a serem disponibilizados para o programa sob a sua gerência.  

Seguindo o Governo Federal que, com a edição da Medida Provisória nº. 1.548 de 

dezembro de 1994 e suas sucessivas reedições, para institucionalizar o denominado 

Ciclo da Gestão Pública, o Governo do Estado da Bahia editou a Lei nº. 7.600 de 09 

de fevereiro de 2000, criando a carreira de Gestor Público. A carreira seria integrada 

por 800 cargos de provimento permanente de igual nomenclatura, cujas atribuições 

envolvem as atividades de planejamento e avaliação de políticas públicas, 

assessoramento e gestão administrativa20. 

                                            
20 I - identificação, análise, otimização e avaliação de processos de trabalho; 

II - desenvolvimento, implementação, acompanhamento e avaliação de planejamento estratégico, 
tático e operacional; 

III - realização de estudos, pesquisas, levantamentos e análise de dados, bem como proposição e 
antecipação de soluções; 

IV - desenvolvimento, implementação, coordenação e acompanhamento de projetos especializados; 

V - coordenação de equipes de trabalho visando à operacionalização de processos administrativos ou 
técnicos e de programas e projetos especiais; 

VI - condução de processos de negociação interna ou externa à administração pública estadual, bem 
como participação nessas atividades; 

VII - gestão de recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e organizacionais sob sua 
responsabilidade; 

VIII - articulação ou negociação de apoios, parcerias e de outros recursos necessários à 
implementação de projetos; 
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Apesar da edição da lei acima referida, não houve realização de concurso público 

para provimento das vagas na carreira e essa lei foi revogada com a criação, através 

da Lei nº. 7.983 de 17 de dezembro de 2001, da carreira de Gestor Governamental.  

Art. 1º - Fica criada, na administração direta, autárquica e fundacional do 
Poder Executivo do Estado, sob o regime jurídico estatutário e de nível de 
escolaridade superior, a carreira de Gestor Governamental, integrada por 
oitocentos cargos de provimento efetivo, de igual nomenclatura, cujas 
atribuições compreendem as atividades de planejamento, formulação, 
articulação de parcerias estratégicas, implementação e avaliação de 
políticas públicas, de gerência e assessoramento técnico, de gestão de 
patrimônio, materiais, previdência, recursos humanos e organizacionais, 
bem como o desenvolvimento, coordenação, negociação e administração 
de contratos e convênios, desenvolvimento, execução, acompanhamento de 
projetos e outros afins. 

Em 01 de dezembro de 2003, foi criada a carreira de Especialista em Políticas 

Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), que agregava os cargos efetivos de 

Gestor Governamental e os de Técnico em Serviço Público, tendo como funções 

inerentes o planejamento e a gestão nos aspectos relativos à formulação, análise, 

implementação e avaliação de políticas públicas, o gerenciamento e 

assessoramento técnico, a articulação de parcerias estratégicas, bem como a 

elaboração, execução, coordenação e avaliação de programas, projetos, ações e 

metas governamentais nos seus diversos níveis. 

Outro movimento na direção da disseminação da cultura avaliativa no seio da 

administração pública baiana, nesse mesmo período, foi a criação, na estrutura da 

Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia (SEPLANTEC), através da Lei nº. 

7.888 de 27 de agosto de 2001, da Superintendência de Acompanhamento e 

Avaliação de Políticas Públicas, com a finalidade de acompanhar e avaliar a 

execução e os resultados dos programas, projetos e ações governamentais. Com a 

posterior edição da Lei nº. 8.538 de 20 de dezembro de 2002, ela passou a 

denominar-se de Superintendência de Gestão e Avaliação, “[...] com a finalidade de 

assessorar o Secretário na gestão e implementação do plano plurianual e 

acompanhar e avaliar os resultados das políticas, programas e projetos 

governamentais”. 

                                                                                                                                        
IX - identificação de fontes de financiamento ou de investimento, bem como captação de recursos 
financeiros, tecnológicos e outros necessários; 

X - execução de outras atividades correlatas. 
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Num trabalho conjunto entre essa superintendência e o Instituto Brasileiro de 

Administração e Desenvolvimento (IBRAD)21, foi publicado em 2002 o documento 

Sistemática de Avaliação das Políticas Públicas do Estado da Bahia, que tinha como 

objetivo, “[...] fundamentar a emissão de juízo de valor sobre o desempenho do 

governo e do Aparelho do Estado no cumprimento de suas responsabilidades 

perante a sociedade baiana [...]” 

O primeiro capítulo do documento apresenta os fundamentos do trabalho e tinha 

como ideia básica e fundamental a compreensão da avaliação como um instrumento 

para racionalizar a alocação de recursos, minimizar os desperdícios e maximizar os 

impactos. 

[...] avaliar é um ato que compreende a emissão de juízo de valor sobre um 
determinado objeto ou comportamento, tendo como referência um ou mais 
parâmetros previamente selecionado e pactuado entre os grupos de 
interesse afetos à política ou às políticas que se pretende avaliar. 
(SEPLANTEC, 2002, p. 8) 

Os princípios norteadores da Sistemática foram:  

1. Utilidade intertemporal – a metodologia da avaliação transcenderia o PPA 

2000-2003, apesar de ser desenvolvida e testada tendo esse plano como 

referência; 

2. A participação como meio e fim – estariam previstas formas de agregar visões 

de diferentes grupos de interesses tais como: servidores públicos envolvidos, 

beneficiários das políticas e dos serviços públicos ofertados, grupos de 

pressão, dentre outros; 

3. Economicidade e articulação das soluções propostas – maximizar a utilização 

do acervo de avaliação já existente na administração pública estadual; 

4. Comparabilidade e refutabilidade dos resultados encontrados e juízos 

emitidos – apesar da utilização de dimensões qualitativas, não haveria um 

descolamento de métodos quantitativos, cientificamente defensáveis e 

justificáveis. 
                                            
21 O Instituto Brasileiro de Administração para o Desenvolvimento é uma organização sem fins 
lucrativos que tem por missão contribuir para o desenvolvimento nacional, em bases sustentáveis, 
atuando na difusão do empreendedorismo, da gestão pública empreendedora e no desenvolvimento 
gerencial de organizações governamentais e não governamentais de interesse público. 
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O lócus da sistemática será o plano plurianual, haja vista que, a partir daquele ano, o 

Estado optou por apresentar um plano exaustivo no que se referia ao gasto público.  

No segundo capítulo, a sistemática de avaliação proposta é apresentada com a 

seguinte estrutura analítica: avaliação das funções do Estado (qualidade de vida, 

desempenho econômico e gestão do aparelho do Estado); avaliação do discurso 

governamental abaixo referenciada; e avaliação de programas especiais22 (aqueles 

que se apresentam como estratégias muito particulares da ação estatal) 

O terceiro capítulo detalha a metodologia de planejamento da avaliação, 

considerando-se a preocupação com a utilização da sistemática ao longo de mais de 

um Governo. Para tal, o trabalho deveria ser executado em dois momentos. 

Um primeiro momento, denominado de lógico e conceitual, estaria restrito aos 

formuladores de políticas da SEPLANTEC e, caso necessário, aos demais técnicos 

das áreas de planejamento dos outros órgãos governamentais. O objetivo dessa 

fase seria propor um marco lógico das intervenções governamentais para modelar 

os elementos do planejamento estadual, a saber: políticas, PPA, programas, ações, 

metas e orçamentos23.  

O segundo momento, chamado de metodológico e operacional, se orienta para a 

negociação da proposta apresenta no primeiro momento e apresenta os seguintes 

passos: validação na estrutura da avaliação, conteúdo da avaliação e processo de 

avaliação propriamente dito. 

O último capítulo aborda os instrumentos para avaliação divididos em sistemas de 

informação (Sistema de Informações Gerenciais – SIGBAHIA, Sistema Informatizado 

de Planejamento – SIPLAN, Sistema Informatizado de Contabilidade e Finanças – 

SICOF), oficinas de planejamento e avaliação, instrumentos de monitoramento do 

plano (relatórios quadrimestrais), e manuais de indicadores. 

                                            
22 Cidades Líderes – promover a interiorização do desenvolvimento a partir das 25 maiores cidades 
do Estado (excluídos os municípios da Região Metropolitana de Salvador) 

Faz Cidadão – elevar os níveis de desenvolvimento dos 100 municípios do Estado com os mais 
baixos indicadores econômicos e sociais. 

Sertão Forte – voltado para o desenvolvimento do semiárido 
23 Nesse momento seriam discutidos os indicadores propostos e a sua utilização na sistemática. 
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De acordo com Lustosa (2002) esse esforço da administração pública do estado da 

Bahia teria três grandes desafios a enfrentar. O primeiro deles seria a baixa 

capacidade das organizações e seus técnicos aprenderem com seus erros. Ou seja, 

mesmo com os erros detectados ao longo do processo de avaliação, os resultados e 

conclusões obtidos nesse processo muito raramente se convertem em melhoria e 

transformações na ação governamental. 

O segundo desafio advinha do fato dos parâmetros a serem utilizados para a 

emissão de juízo de valor sobre as intervenções governamentais ainda careciam de 

validação e reconhecimento entre os diversos atores envolvidos no processo de 

gestão das políticas públicas. E, em terceiro lugar, era a dificuldade de garantir um 

fluxo de informações gerenciais que tivesse utilidade para os técnicos e gestores de 

programas e políticas públicas e ao mesmo tempo fossem confiáveis. 

Apesar dessas iniciativas, nenhuma avaliação do PPA 2000-2003 foi realizada, e 

alguns fatores podem ser apontados para esse fato:  

[...] a insuficiência de equipes capacitadas para gerenciamento de 
programas e projetos e baixa instrumentalização dos atores institucionais 
nas áreas de formulação de políticas, programas e projetos com foco em 
resultado; dificuldade no fornecimento de informações confiáveis e 
tempestivas; deficiência na articulação e integração dos diversos atores do 
ciclo de planejamento; falta de práticas de planejamento focado em 
resultados, com programas e projetos formulados sem clareza quanto ao 
objetivo, produto, público-alvo, localização e formas de implementação (as 
melhores práticas de planejamento se constituem em ilhas, freqüentemente 
associadas a projetos com financiamento externo) (SEPLAN, 2006, p. 5. 
sic.) 

 

4.2 PPA 2004-2007 

 

Em 2003 foi aprovado o PPA 2004-2007, denominado Desenvolvimento Humano e 

Competitividade, composto de cinco estratégias, 17 linhas de intervenção, 37 

programas com seus respectivos indicadores de resultado. A sua distribuição 

programática está apresentada no (Apêndice D). 
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Distribuição de recursos por estratégia - 2004 a 20 07

Riquezas da 
Boa Terra

3,9%

Bahia de Toda 
a Gente
54,0%

Bahia que Faz
24,0%

Gestão 
Solidária

7,1%

Caminhos da 
Bahia
11,0%

No que se refere à distribuição dos recursos por Estratégia (Gráfico 2), encontra-se, 

mais uma vez, uma  concentração de recursos na área social, representada pela 

estratégia Bahia de Toda Gente. 

Gráfico 2 Distribuição de recursos por estratégia n o período 2004-2007 
Fonte: Lei n° 8.885 de 17 de novembro de 2003 

 

Mesmo não contendo artigo obrigando a realização de avaliações do plano, no bojo 

do documento encontra-se a citação abaixo: 

O Plano Plurianual 2004-2007, portanto, estará sujeito a um sistema de 
avaliação, monitoramento e gestão, que compreende um conjunto de 
atividades voltadas para atestar a efetividade dos programas e ações de 
Governo, com foco nos resultados. A Bahia pretende, desse modo, 
consolidar, na administração pública, uma cultura de avaliação e gestão, 
através da disseminação de informações, da integração das equipes, da 
padronização de conceitos e procedimentos, da definição de parcerias 
intersetoriais e da introdução de indicadores de desempenho para as 
estratégias e programas constantes do Plano Plurianual. (SEPLAN, 2003, p. 
20)  

Também consta um programa denominado “Avaliação constante: um monitoramento 

de qualidade”. Porém, o objetivo do mesmo é apenas avaliar com qualidade a 

produção animal e vegetal e os serviços públicos de saúde, não constando nenhum 

indicador de resultado a ele associado. 
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Um passo foi dado para a disseminação da avaliação da ação governamental com a 

publicação do documento Sistemática de Monitoramento24 e Avaliação em Projetos 

e Programa Governamentais, em 2006.  

A criação da Sistemática tinha como princípio básico: 

[...] o processo avaliativo de políticas públicas permite aperfeiçoar a gestão 
das ações desenvolvidas por um governo para atender de modo eficiente e 
eficaz as demandas da sociedade e constitui uma ferramenta estratégica 
que permite conhecer, entender, decidir e planejar de modo aprimorado com 
o aprendizado do passado e do presente (SEPLAN, 2006, p. 9). 

A Sistemática propunha uma avaliação interna, conduzida por membros das 

organizações diretamente envolvidas na implementação do programa, e formativa, 

que permitisse o aprimoramento da intervenção governamental. Tinha também como 

objetivos: 

1. Proporcionar avaliações periódicas do desempenho dos programas, 
instrumentalizando as equipes de Governo na gestão de recursos e 
obtenção de resultados mais efetivos. 

2. Incorporar a atividade de monitoramento e avaliação como um 
instrumento de rotina em programas governamentais. (SEPLAN, 2006, 
p. 16) 

Foram definidos 12 passos a partir da experiência-piloto com o Programa Cabra 

Forte25: a definição do programa ou projeto a ser avaliado; a formação de equipe 

mista de avaliação, denominada equipe matricial; a identificação e entrevista com os 

potenciais clientes da avaliação; elaboração do Modelo Lógico de Gestão: análise de 

avaliabilidade do programa; definição do escopo da avaliação; análise de 

instrumentos de monitoramento e avaliação e registros existentes; a definição dos 

indicadores de monitoramento e avaliação a serem utilizados; a definição e criação 

dos instrumentos para coleta de dados; a realização efetiva dessa coleta; a 

tabulação e análise dos dados coletados; e a elaboração e disseminação do 

Relatório de Avaliação.  

                                            
24 Atividade de gestão interna e contínua, acontece durante a implementação do programa ou projeto 
e compara o que está sendo realizado com o que foi planejado.  
25 Esse programa tinha como objetivo geral melhorar a qualidade de vida dos produtores rurais e suas 
famílias através do aumento de renda proveniente da ovinocaprinocultura. Vale ressaltar que ele não 
é visualizado no PPA 2004-2007 como um programa, a montagem dele foi efetuado ao longo do ano 
de 2004, através do que se chamou projetos Especiais. 
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Outro produto oriundo dessa experiência foi o Modelo Lógico de Gestão do 

Programa Cabra Forte, cujo objetivo era produzir e testar metodologias e 

instrumentos de monitoramento e avaliação capazes de medir o grau de eficácia, 

eficiência e efetividade das intervenções do Estado na sociedade. 

Ainda na vigência desse Plano foi disponibilizado no site www.seplan.ba.gov.br o 

documento Manual para o Monitoramento e Avaliação do PPA 2004-2007, cujo 

objetivo era construir um método para a avaliação do PPA 2004-2007 que fosse 

capaz de:  

[...] Gerar informações úteis à melhoria da qualidade das decisões, 
associadas ao planejamento, a alocação de recursos e a execução das 
ações de Governo; promover a aprendizagem e disseminar o conhecimento 
nas organizações sobre o programa, mediante a discussão e análise sobre 
o seu design, desempenho e resultados; produzir um primeiro documento 
técnico para a Avaliação do Plano Plurianual, possibilitando uma maior 
transparência sobre a execução da programação governamental; e 
contribuir para o aperfeiçoamento da construção do PPA 2008-2011, a partir 
da análise dos programas, visando à melhoria dos resultados e a otimização 
na utilização dos recursos (SEPLAN, 2006, p. 8). 

Nem todos os 37 programas constantes do PPA seriam objetos da avaliação, foram 

selecionados 11 programas considerados prioritários para a concretização dos 

objetivos estratégicos do Governo e esses seriam objetos da avaliação. Dois 

sistemas corporativos seriam utilizados para a obtenção de dados: o SIPLAN e o 

SICOF. Também serviriam de base de informações o Relatório Anual de Atividades, 

que apresenta o desempenho da ação governamental para um determinado 

exercício e o Relatório Gerencial de Acompanhamento das Ações Governamentais, 

onde são apresentadas informações sobre ações estratégicas do governo. Esses 

dois últimos documentos técnicos coordenados pela SGA. 

Na primeira etapa, ocorreria a descrição do programa e do seu objetivo; na segunda 

a análise recairia sobre a execução orçamentária26; a terceira descreveria as 

principais realizações (produtos e resultados), tomando por base o Relatório de 

Atividades do exercício em questão; e, por último, na quarta etapa, haveria a fase 

valorativa, em que se analisaria o mérito do programa a partir da comparação entre 

                                            
26 Verificação do percentual de execução, modificações orçamentárias, participação dos recursos 
orçamentários demonstrando em planilha os valores previstos x valores executados com os graus de 
execução, principais executores, registro das dificuldades e entraves referentes à implementação das 
metas. 
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os objetivos desejados e os realmente alcançados, com a utilização dos indicadores 

descritos no PPA 2004-2007 e no Relatório de Atividades. 

No documento consta um formulário, aos moldes do aplicado pelo Governo Federal, 

composto de 35 questões de múltipla escolha e discursivas, divididas em duas 

dimensões de avaliação: quanto à execução dos programas e quanto aos resultados 

do programa.  

Às secretarias caberia, entre outras ações, a atualização da situação física e o 

quantitativo físico de cada meta27 orçamentária no SIPLAN; a apuração dos 

indicadores; a identificação de problemas ou dificuldades orçamentárias e 

financeiras que interferiram na execução das ações; a verificação do desempenho 

das ações executadas em relação às equipes executoras (internas e externas) e ás 

parcerias, a adequação do público-alvo, indicador, objetivos e dimensionamento do 

problema em relação aos resultados do programa. 

Por fim, caberia á SGA a compatibilização e análise das informações por programa e 

a discussão final e adequação de todo o material produzido seria realizado, de forma 

conjunta, através de oficinas. 

Algumas restrições já estavam previstas como elementos dificultadores da 

implementação desse processo pela Secretaria de Planejamento no próprio 

documento acima citado, a saber: a inexistência de um instrumento padronizado 

para organizar as informações, já que em algumas unidades praticamente não há 

dados de monitoramento e avaliação (M&A) e não existe uma área para 

compatibilizar as informações; dificuldade na conceituação dos instrumentos de 

M&A; falta de integração entre os sistemas de informações gerenciais das 

secretarias com suas respectivas unidades; e, como grande parte do quadro técnico 

do Estado é ocupado por cargos temporários, existe uma alta rotatividade de função, 

prejudicando a formação de equipes capacitadas para o M&A. 

Dessa maneira, nenhuma avaliação do PPA 2004-2007 foi realizada, como ocorreu 

em todos os planos anteriores. 

                                            
27 Unidade operacional básica da programação governamental cujo produto ou resultado contribui 
para a consecução do objetivo/atividade e do programa. Uma ou mais metas constituem um projeto 
ou uma atividade finalística. 
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Todas as tentativas de avaliação da ação governamental relatadas anteriormente, 

assim como os diversos esforços de desenvolvimento de modelos avaliativos com a 

contratação de consultorias externas, a publicação de atos normativos, criação de 

órgãos dentro da administração pública baiana com a função específica de avaliar 

os programas governamentais, dentre outras iniciativas, não se mostrou eficaz para 

institucionalizar a avaliação de programas como uma prática de gestão que garanta 

maior transparência e prestação de contas das realizações governamentais e oriente 

o processo decisório na administração pública. 

Nenhuma das leis instituidoras dos Planos Plurianuais do Estado citadas 

anteriormente continham artigos relativos à obrigatoriedade da avaliação do Plano. 

Após revisão documental, foram encontradas 27 leis instituidoras de PPA estaduais 

para o período 2004-2007, das quais 17 continham artigos dessa natureza, ou seja 

63% das leis, conforme o Quadro 2 apresentado abaixo. Os estados do Acre, 

Alagoas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Norte, São Paulo e Tocantins não mencionaram a obrigatoriedade de realização de 

avaliação do Plano Plurianual. 

(CONTINUA) 

Estado Lei 

Artigo (s) 
relacionado(s) à 

Avaliação do 
Plano 

Obrigatoriedade 
apresentação ao 

Poder 
Legislativo 

Participação 
popular 

mencionada 

Acre 1.521/2003 - - - 
Alagoas 6.459/2004 - - - 
Amapá 783/2003 Art 5º Não Não 
Amazonas 2.867/2003 Art 9º Sim Sim 
Bahia 8.885/2003 - - - 
Ceará 13.423/2003 Art 12º Sim Sim 
Distrito Federal 3.157/2003 Art 8º Sim Não 
Espírito Santo 7.700/2003 Art 6º Sim Não 
Goiás 14.680/2004 Art 12º Sim Sim 
Maranhão 8.051/2003 Art 8º Sim Não 
Mato Grosso 8.064/2003 Art 7º Sim Não 
Mato Grosso do Sul 2.789/2003 - - - 
Minas Gerais 15.033/2004 Art 8º Sim Não 
Pará* 6.607/2003 Art 5º e 6º Não Não 
Paraíba 7.518/2004 Art 11º Sim Sim 
Paraná 14.276/2003    
Pernambuco 12.427/2003 Art 4º Sim Não 
Piauí 5.368/2004 - - - 
Rio de Janeiro 4.258/2003 - - - 
Rio Grande do Norte 8.472/2004 - - - 
Quadro 2  Leis instituidoras de planos plurianuais, 2004-2007 
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(CONCLUSÃO) 

Estado Lei 

Artigo (s) 
relacionado(s) à 

Avaliação do 
Plano 

Obrigatoriedade 
apresentação ao 

Poder 
Legislativo 

Participação 
popular 

mencionada 

Rio Grande do Sul 11.945/2003 Art 8º Sim Não 
Rondônia 1.699/2007 Art. 7º Sim Não 
Roraima 414/2004 Art 13º Sim Não 
Santa Catarina 12.871/2004 Art 6º Não Sim 
São Paulo 11.605/2003 - - - 
Sergipe 5.221/2003 Art 8º Não Não 
Tocantins 1.430/2003 - - - 
    

Quadro 2 Leis instituidoras de planos plurianuais, 2004-2007  
Fonte: elaboração da autora  |  * apenas de programas finalísticos estratégicos 

 

4.3 PPA 2008-2011 

 

O plano denominado Bahia: Construindo a Terra de Todos Nós, instituído pela Lei n° 

10.705 de 14 de novembro de 2007, é composto por 21 diretrizes estratégicas28 

sendo 15 delas de responsabilidade do Poder Executivo, uma do Poder Legislativo, 

uma do Poder Judiciário, uma do Tribunal de Contas do Estado, uma do Tribunal de 

Contas dos Municípios, uma do Ministério Público Estadual e uma da Defensoria 

Pública do Estado. As diretrizes são desdobradas em 110 programas finalísticos e 

47 programas de gestão de políticas públicas (Apêndice E). 

A distribuição dos recursos por estratégia está apresentado no Gráfico 3. 

Como programa finalístico considera-se aquele que resulta em bens ou serviços 

ofertados diretamente à população, cujos resultados sejam passíveis de 

mensuração. Para esses programas foi publicado pelo menos um indicador de 

resultado. Já como programa de gestão de políticas públicas entende-se aquele 

destinado ao planejamento, à formulação de políticas setoriais, à coordenação, à 

avaliação ou ao controle dos programas finalísticos, resultando em bens ou serviços 

ofertados ao próprio Estado. Para esses últimos não foram atribuídos indicadores de 

resultado. 

                                            
28 A diretriz é o maior nível de agregação do PPA 2008-2011, e representa as dimensões estratégicas 
do plano, orientando a construção dos programas. 
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Gráfico 3 Distribuição de recursos por estratégia n o período 2008-2011 
Fonte: Lei n° 10.705 de 14 de novembro de 2007 

 

O documento apresenta o contexto socioeconômico da Bahia, o cenário fiscal, a 

estratégia de desenvolvimento econômico sustentável, a construção do PPA 

Participativo, o modelo de gestão do PPA, a matriz programática do PPA 2008-2011, 

os programas de governo por diretriz estratégica, além de outros demonstrativos e 

anexos.  

A elaboração do PPA 2008-2011, no Estado da Bahia, contou com a realização de 

plenárias nos 26 Territórios de Identidade29 conhecido como PPA Participativo. Ao 

                                            
29 Unidade de regionalização adotada nesse plano. O Ministério de Desenvolvimento Agrário define o 
Território de Identidade “como um espaço físico, geograficamente definido, não necessariamente 
contínuo, caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a 
sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma população como grupos sociais relativamente 
distintos, que se relacionam interna e externamente por meio de processos específicos, onde se pode 
distinguir um ou mais elementos que indicam identidade e coesão social, cultural e territorial”. 

São os seguintes: Portal do Sertão (17 municípios – população estimada de 832.934 em 2005), Sisal 
(20 municípios – população estimada de 567.470 em 2005), Extremo Sul (21 municípios – população 
estimada de 719.816 em 2005), Litoral Sul (27 municípios – população estimada de 848.311 em 
2005), Baixo Sul (14 municípios – população estimada de 315.017 em 2005), Itapetinga (13 
municípios – população estimada de 287.642 em 2005), Oeste Baiano (14 municípios – população 
estimada de 343.836 em 2005), Bacia do Rio Corrente (11 municípios – população estimada de 
201.475 em 2005), Velho Chico (16 municípios – população estimada de 363.621 em 2005), Bacia do 
Paramirim (9 municípios – população estimada de 165.459 em 2005), Irecê (20municípios – 
população estimada de 391.417 em 2005), Chapada Diamantina. (23 municípios – população 
estimada de 356.398 em 2005), Sertão do São Francisco (10 municípios – população estimada de 
488..979 em 2005), Itaparica (6 municípios – população estimada de 161.149 em 2005), Piemonte da 
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todo, o PPA Participativo teve a participação de 40 mil pessoas, sendo 12 mil 

participantes das plenárias e os demais das atividades e reuniões preparatórias. 

Resultaram do processo mais de oito mil propostas dos vários segmentos sociais, 

correspondendo às demandas sociais.  

As plenárias do PPA Participativo eram compostas por cidadãos maiores de 16 

anos, presentes à reunião na condição de representação de entidades e segmentos 

sociais com atividade referente no território, nelas foram discutidas e sugeridas 

diretrizes e macro políticas do Plano Plurianual 2008-2011, dessa maneira, não era 

propósito delas a discussão e/ou aprovação de recursos ou obras e serviços para 

municípios. 

Foram registradas todas as sugestões apresentadas pelas plenárias, mas apenas as 

propostas vinculadas aos agrupamentos temáticos e macro objetivos foram alvo de 

análise para o PPA 2008-2011. Os representantes do poder público (prefeitos, 

vereadores, deputados) constituíam o grupo institucional do seu território para 

reuniões com os secretários do estado presentes. 

A Tabela 1 e o Gráfico 4 apresentam a consolidação final das propostas 

apresentadas por área temática.  

Tabela 1 - Propostas por Tema do PPA Participativo  
Bahia, 2007 

(CONTINUA) 

Tema Quantitativo % 
Agricultura e Desenvolvimento Rural 2.177 25,22 
Educação 1.488 17,24 
Saúde 1.075 12,45 
Habitação e Saneamento 816 9,45 
Meio Ambiente 668 7,74 
Desenvolvimento com Inclusão Social 571 6,61 
Cultura 429 4,97 

                                                                                                                                        
Diamantina (9 municípios – população estimada de 195.696 em 2005), Piemonte Norte do Itapicuru (9 
municípios – população estimada de 228.705 em 2005), Piemonte do Paraguaçu( 14 municípios – 
população estimada de 285.186 em 2005), Bacia do Jacuípe(14 municípios – população estimada de 
219.851 em 2005), Sertão Produtivo(19 municípios – população estimada de 438.255 em 2005), 
Vitória da Conquista (24 municípios – população estimada de 759.518 em 2005), Médio Rio de 
Contas (16 municípios – população estimada de 388.807 em 2005), Vale do Jiquiriçá (21 municípios – 
população estimada de 350.716 em 2005), Recôncavo (20 municípios – população estimada de 
570.558 em 2005), Semi-árido Nordeste II (18 municípios – população estimada de 397.193 em 
2005), Metropolitano de Salvador (10 municípios – população estimada de 3.331.544 em 2005),  e 
Agreste de Alagoinhas/ Litoral Norte (22 municípios – população estimada de 605.811 em 2005). 
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Tabela 1 – Propostas por Tema do PPA Participativo  
Bahia, 2007 

(CONCLUSÃO) 

Tema Quantitativo % 
Infraestrutura e Energia 309 3,58 
Segurança Pública 284 3,29 
Indústria, Comércio e Serviços 272 3,15 
Igualdade e Direitos Humanos 204 2,36 
Ciência e Tecnologia 162 1,88 
Outros 62 0,72 
Turismo 50 0,58 
Esporte e Lazer 33 0,38 
Desenvolvimento Urbano 20 0,23 
Geração de Trabalho e Renda 13 0,15 
Total 8.633 100,0% 
   

Fonte: SISPPA-p 
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Gráfico 4 Propostas do PPA Participativo por tema – 2007 

Fonte: SISPPA-p 
 

Após a apresentação e sistematização das propostas, foi realizada reunião com os 

participantes para que fossem escolhidas as três áreas temáticas prioritárias para 

cada Território de Identidade. A área de Educação esteve em primeiro lugar em 

84,6% dos Territórios, seguido de Saúde e Agricultura e Desenvolvimento Rural. 
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No documento de apresentação do plano foi inserido, pela primeira vez, texto 

específico sobre a gestão do plano. 

Entre os novos sistemas de gestão, destacam-se a criação do Fórum de 
Acompanhamento do PPA, formado por representantes de todos os 
Territórios de Identidade, além de entidades e organizações de caráter 
nacional, estadual, regional ou temático, o Portal de Apoio ao Planejamento 
e Gestão Estratégica do Governo da Bahia e o Conselho Estadual de 
Desenvolvimento Econômico e Social, a ser implantado pela Secretaria do 
Planejamento em parceria com a Secretaria de Relações Institucionais, 
contando com a participação de representantes dos movimentos sociais, do 
setor empresarial e, ainda, de universidades e instituições de pesquisa 
científica e tecnológica (SEPLAN, 2007, p. 68). 

O Fórum de Acompanhamento do PPA, criado através do Decreto nº. 10.571 de 14 

de novembro de 2007, é composto de dois representantes de cada um dos 26 

Territórios de Identidade eleitos nas audiências públicas de elaboração do PPA 

2008-2011, e seus respectivos suplentes. É de responsabilidade do fórum organizar 

reuniões em cada território de identidade para fins de acompanhamento das ações 

do PPA e reproduzir junto aos territórios as diretrizes eleitas nas plenárias. Os 

representantes terão mandato de três anos, a partir da sua indicação, e serão 

designados por meio de portaria conjunta dos secretários do Planejamento e de 

Relações Institucionais. 

Fruto dessa iniciativa foi também a criação através de Decreto nº 11.123/2008 do 

Conselho de Acompanhamento do PPA (CAPPA), com a finalidade de “[...] subsidiar 

e aconselhar o Governo do Estado da Bahia quanto à execução do PPA 2008-2011 

e propor às instâncias governamentais competentes a adoção de medidas e ajustes 

necessários para a implementação do PPA”. Tem na sua composição todos os 

participantes do Fórum, acrescido dos secretários do Planejamento e das Relações 

Institucionais do Estado da Bahia.  

Apesar de previsto para entrar em operação a partir de 2008, o Portal de Apoio ao 

Planejamento e Gestão Estratégica do Governo da Bahia ainda não se encontra em 

funcionamento.  

O Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social (CODES) foi criado 

pela Lei nº. 1.173 de 05 de dezembro de 2008 e é composto pelo Governador do 

Estado, pelo Secretário de Relações Institucionais e por 45 representantes da 
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sociedade civil30, com representatividade reconhecida, designados pelo Governador 

do Estado para mandato de um ano, facultada apenas uma recondução. 

O CODES tem por finalidade debater, propor políticas públicas e diretrizes 

específicas voltadas à promoção do desenvolvimento econômico e social do Estado 

da Bahia, produzindo indicações normativas, propostas políticas e acordos de 

procedimento com vistas a articulação das relações de Governo com representantes 

da sociedade civil organizada. 

Dentre as suas competências podemos citar: assessoramento ao Governador do 

Estado na formulação de políticas e diretrizes voltadas para o desenvolvimento 

econômico e social do Estado; promoção, organização, acompanhamento dos 

debates e proposição de medidas necessárias para promoção do desenvolvimento 

                                            
30 Em 22/09/2010, de acordo com o site http://www.codes.ba.gov.br/node/128: Jorge Oliveira - 
Administrador, Diretor Administrativo-financeiro do Grupo Promédica; João Martins da Silva Júnior  - 
Presidente da FAEB; Ignacy Sachs – Economista; Luiz Carlos S. Batista – Presidente do Grupo 
Insinuante; Asher Kiperstok – Engenheiro Civil, Conselheiro da Fundação Onda Azul e do NEAMA, 
Brasil; Bernardo Afonso de Almeida Gradin – Engenheiro Civil, Presidente da Braskem; Damien 
Hazard – Presidente da ONG Valorização do Indivíduo e Desenvolvimento Ativo – Vida Brasil; Celso 
Luiz Braga de Castro – Advogado, Diretor da Faculdade de Direito da UFBA; Carlos Roberto Sanches 
Milani  - Cientista Político, Pesquisador do CNPq; Gabriel Kraychete – Professor, Pesquisador da 
UCSAL, especialista em agricultura familiar; Francisco Teixeira - Professor Membro do Comitê 
Assessor da Área de Administração do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico; Harlen Oliveira Cunha - Tesoureiro da UNE; Ana Georgina Dias - Supervisora do 
DIEESE; Antônio Albino Canelas Rubim - Diretor do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da 
UFBA; Antônio Carlos Santos de Freitas - Cantor, percussionista, compositor e produtor cultural; 
Antônio Risério - Professor, escritor e roteirista; Antônio Walter Pinheiro - Diretor Presidente do Jornal 
Tribuna da Bahia; Elsimar Coutinho - Médico, Cientista e Presidente do CEPARH; Eduardo Morais de 
Castro - Presidente da Associação Comercial da Bahia; Carlos Gilberto Cavalcante Farias - 
Engenheiro Agrônomo, Presidente do Sindicato dos Produtores de Açúcar e Álcool da Bahia; Emo 
Ruy de Miranda - Engenheiro Agrônomo; Fernando Prado - Cafeicultor, diretor da Agropecuária Santa 
Colomba; Makota Valdina Pinto - Professora Makota do Tanuri Junçara, Terreiro de Candomblé, 
Angola; Luiz Roberto de Barros Mott - Professor, Sociólogo e Antropólogo; Adilson Gonçalves Araújo 
- Presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil-CTB.; José Sergio Gabrielli - 
Economista, Presidente da Petrobrás; José Luciano Duarte Penido - Engenheiro de Minas, Presidente 
do Conselho de Administração FIBRIA; José Freitas Mascarenhas - Membro do Conselho de 
Administração da Braskem. Vice-presidente da CNI e presidente eleito da FIEB; Marcos Sérgio de 
Oliveira - Engenheiro, Presidente da FORD do Brasil e Mercosul; Maria da Glória Lima Cruz Teixeira  
- Médica Pesquisadora do Instituto de Saúde Coletiva – UFBA; Maria Rita Lopez Pontes - Presidente 
das Obras Sociais Irmã Dulce; Marília Muricy Machado Pinto - Professora da Faculdade de Direito da 
UFBA; Martiniano Costa - Presidente da Central Única dos Trabalhadores – CUT; Mônica Veloso - 
Paraatleta, Presidente da Associação Baiana dos Atletas Deficientes/ ABAD; Nádia Cauã Tupinambá 
- Professora Indigena Tupinambá; Nair Goulart - Presidente da Força Sindical Bahia e Diretora 
Executiva da Força Sindical Nacional; Nilson Sarti - Engenheiro Civil, Presidente da ADEMI – Bahia; 
Pedro Manuel Costa - Vice-presidente da ABV- Bahia; Raimundo Bonfim dos Santos - Professor da 
UESC. Pró-reitor de extensão; Sílvio Humberto dos Passos Cunha - Diretor Executivo do 
Instituto Steve Biko, Professor da UEFS; Valdir Sales - Fazenda Esperança – Amargosa; Vicente 
Mário Visco Matos - Diretor de Relações Institucionais do SINDUSCON e Vice-presidente da FIEB; 
Victor Athaíde - Economista, professor da UFBA; Virgílio Elísio da Costa Neto - Engenheiro Químico, 
diretor de competições da CBF; e Walter Yukio Horita - Engenheiro Mecânico. Presidente da AIBA.  
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econômico e social do Estado, mediando o diálogo entre as diversas representações 

do Governo, da sociedade civil, dos órgãos das esferas federal, estadual e 

municipal; propor ao Governador do Estado estudos, relatórios, acordos ou 

recomendações relativos ao desenvolvimento econômico e social do Estado; definir 

suas diretrizes e programas de ação; disseminar as ações de governo; e realizar 

proposições para políticas de geração de emprego, produto e renda na perspectiva 

da construção de parcerias no âmbito público e privado nas esferas internacional, 

federal, estadual e municipal. 

Apesar de previsto como instrumento de gestão do PPA 2008-2011 e criado em 

2008, os conselheiros só foram empossados em fevereiro de 2010, dessa maneira, 

não há o que se colocar sobre o trabalho dessa instituição na avaliação do plano até 

o momento. 

Por outro lado, o art. 4º da lei 10.705/2007 tornou obrigatório o envio à Assembleia 

Legislativa, quando do início da sessão legislativa, de  

[...] Relatório Anual da avaliação parcial da execução do plano plurianual 
com o objetivo de apresentar os resultados alcançados com a execução do 
plano, comparando com a proposta inicial, com destaque para os atributos: 
valores, produtos, regiões e municípios. 

O § 2º desse mesmo artigo, faz referência à  

[...] obrigatoriedade da realização de Audiências Públicas, onde o Executivo 
apresentará o desempenho da execução do plano e o seu 
redirecionamento, se for o caso, tomando sempre como referência a 
proposta inicial no tocante a Programas, Ações31, Regionalização, Produtos 
e Quantitativos. 

O primeiro esforço do Governo do Estado para realizar uma prestação de contas à 

sociedade ocorreu apenas em 2010, já no terceiro ano de vigência do plano. Para 

tanto, adotou-se uma metodologia semelhante à do PPA Participativo, com a 

realização de plenárias nos 26 Territórios de Identidade nas quais foram 

apresentadas as realizações dos três primeiros anos de gestão. O evento, 

denominado Diálogos Territoriais, foi uma iniciativa do Conselho de 

Acompanhamento do PPA (CAPPA) e contou com o apoio da Secretaria do 

Planejamento. 

                                            
31 Projetos e atividades 
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Apesar de ser uma iniciativa pioneira – não há na Bahia registro de evento 

semelhante na última década – a prestação pública de contas mostrou alguns 

problemas decorrentes do próprio processo de avaliação de políticas. Um desses 

problemas foi a baixa territorialização das ações do governo, o que não favorece 

uma visão mais exata do que foi executado ao longo da vigência do plano. 

Outra dificuldade decorre da fonte das informações apresentadas: os dados não 

foram extraídos das fontes corporativos (a exemplo dos sistemas Siplan e Sicof), 

mas repassados pelos órgãos executores para a Secretaria do Planejamento, o que 

acarreta imprecisões nos dados disponibilizados. Uma terceira dificuldade é que a 

prestação de contas se limitou à apresentação de realizações do governo, sem um 

vínculo direto com a estrutura do Plano Plurianual. 

Note-se que os Diálogos Territoriais não tiveram a mesma amplitude do PPA-P, 

contando com a presença de aproximadamente 2,3 mil pessoas convidadas pelo 

CAPPA e vinculadas segmentos organizados da sociedade civil e representantes de 

órgãos públicos. 

O Quadro 3 apresenta as unidades subnacionais em cujas leis instituidoras dos PPA  

constam artigos referentes à obrigatoriedade da avaliação periódica do plano. Os 

estados do Acre, Alagoas, Amapá, Mato Grosso do Sul, Paraná, Piauí e Rio Grande 

do Norte não preveem a obrigatoriedade de realização de avaliação do Plano 

Plurianual. Os estados do Pará e Roraima ainda incorporam a obrigação de 

disponibilizar essas informações via Internet, promovendo, dessa forma, mais 

transparência à ação governamental. Se analisarmos o período 2008 -2011, o Poder 

Executivo de 77,8% das unidades da federação é obrigado a apresentar avaliações 

da sua ação, expressas nos programas constantes do plano plurianual, contra 63% 

no período anterior. 
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Estado Lei 

Artigo (s) 
relacionado(s) à 

Avaliação do 
Plano 

Obrigatoriedade 
de apresentação 

ao Poder 
Legislativo 

Participação 
popular 

mencionada 

Acre 1.972/2007 - - - 
Alagoas 6.923/2008 - - - 
Amapá 1.170/2007 Art. 5º Não Não 
Amazonas 191/2007* Art 12º Sim Não 
Bahia 10.705/2007 Art 4º Sim Sim 
Ceará 14.053/2008 Art 12º e 13º Sim Sim 
Distrito Federal* 4.007/2007 Art 5º Sim Não 
Espírito Santo 8.821/2008 Art 5º Sim Não 
Goiás 16.193/2008 Art 11º Sim Não 
Maranhão 8.733/2007 Art 7º Sim Não 
Mato Grosso 8.827/2008 Art 10º Sim Não 
Mato Grosso do Sul 3.484/2007 - - - 
Minas Gerais 17.347/2008 Art 8º, 9º e 10º Sim Não 
Pará 7.077/2007 Art 10º ao 15º Sim Sim 
Paraíba 8.484/2008 Art 12º ao 14º Sim Sim 
Paraná 15.757 - - - 
Pernambuco 13.306/2007 Art 4º Sim Não 
Piauí 5.714/2007 - - - 
Rio de Janeiro 5.181/2008 Art 7º Sim Não 
Rio Grande do Norte 9.059/2008 - - - 
Rio Grande do Sul 12.749/2007 Art 12º Sim Não 
Rondônia 1.815/2007 Art. 5º Sim Não 
Roraima 633/2008 Art 13ºe 14º Sim Sim 
Santa Catarina 14.359/2008 Art 4º Não Sim 
São Paulo 13.123/2008 Art 5º Sim Não 
Sergipe 6.302/2007 Art 8º e 14º Não Não 
Tocantins 1.860/2007 Art. 8º e 9º Não Não 

Quadro 3 Leis instituidoras de Planos Plurianuais, 2008-2011  
Fonte: Elaboração da Autora 

 

4.3.1 Relatórios de avaliação do PPA 2008-2011 

 

A primeira avaliação parcial da execução do PPA 2008-2011 foi entregue à 

Assembleia Legislativa do Estado da Bahia no dia17/02/2009, na abertura da sessão 

legislativa conforme determina o Art. 4º já referido. A elaboração do documento foi 

de responsabilidade da Secretaria do Planejamento (SEPLAN), através da 

Superintendência de Gestão e Avaliação que possui, entre outras atribuições 

regimentais, o acompanhamento e avaliação dos resultados das políticas, 

programas e projetos governamentais. 
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O documento é dividido em três capítulos: acompanhamento da execução física e 

financeira do exercício de 2008 por diretriz, programa32, ação e produto33; 

acompanhamento da execução financeira do exercício de 2008 por diretriz e 

programa; e acompanhamento da execução financeira do exercício de 2008 por 

território de identidade. As informações quantitativas, decorrentes da execução física 

e financeira, estão tabuladas a partir da estrutura do PPA 2008-2011, o que facilita a 

avaliação do plano, na perspectiva analítica do previsto e do concluído.  

As informações quantitativas e os comentários referentes ao PPA 2008-2011 

apresentados no documento são exclusivamente no âmbito do Poder Executivo 

Estadual. Nesse sentido, cumpre registrar que o PPA 2008-2011 apresenta 21 

diretrizes, sendo 15 do Executivo Estadual e seis de outros Poderes e 157 

programas, sendo 146 do Executivo e 11 de outros Poderes. 

O acompanhamento da execução do PPA é realizado através do Sistema 

Informatizado de Planejamento (SIPLAN) no módulo de Acompanhamento 

Governamental, onde ocorre todo o processo de lançamento das informações 

relativas à execução física das ações, que deve ser realizado por cada Secretaria 

Estadual. As informações relativas à execução financeira dos programas e ações 

são importadas, pelo Siplan, do Sistema de Informações Contábeis e Financeiras 

(SICOF) e são decorrentes da execução orçamentária da despesa do orçamento 

público estadual. 

No primeiro capítulo foram disponibilizadas as informações dos recursos 

orçamentários previstos por programa para o período 2008- 2011, através do valor 

inicial do PPA, ou seja, aquele instituído pela Lei nº. 10.705, de 14 de novembro de 

2007 e os recursos pagos por programa em 2008, ano em que se inicia o PPA. Na 

tabulação das informações decorrentes da execução física e orçamentária dos 

programas e ações do PPA privilegiou-se a mesma estrutura da construção do 

Plano, como mecanismo para facilitar a sua análise. 

 

                                            
32 O Programa é a segunda dimensão do plano, representando a dimensão tática, e se desdobra nas 
ações, que é a terceira dimensão do plano, representando a dimensão operacional. 
33 O produto passa a ser, portanto, o menor nível da programação governamental e se  manifesta na 
forma de bem, obra ou equipamento, e na forma de serviços. 
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Figura 1 Desempenho físico-financeiro do ano de 200 8 por diretriz e programa 
Fonte: Relatório de Avaliação Parcial da Execução do PPA 2008-2011 – ano 2008 

 

Neste capítulo, além das informações financeiras, foram registradas as quantidades 

de produto concluídas em 2008. É válido ressaltar que os produtos que estavam em 

curso, ou seja, foram iniciados, mas não foram concluídos em 2008, não apareceram 

nestes extratos por diretriz, programa, ação e produto. Além das informações 

quantitativas foram incluídas outras de cunho qualitativo na abertura da análise de 
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cada diretriz estratégica, qualificando-as e apresentando alguns compromissos e 

principais resultados alcançados. 

As informações qualitativas foram provenientes do Relatório Anual de Governo 2008, 

documento também de apresentação obrigatória à Assembleia Legislativa, que 

reúne as principais realizações da Administração Pública Estadual no referido ano. 

A Figura 1 apresenta um exemplo, no âmbito da diretriz referente às ações de 

educação, de tabela inserida no primeiro capítulo. 

No segundo capítulo, apresentou-se uma análise do desempenho financeiro 

referente ao exercício de 2008 registrando os recursos orçamentários previstos para 

o quadriênio 2008-2011, as dotações orçamentárias atualizadas por programa para 

o exercício de 2008, os valores pagos em 2008 por programa e o cálculo do grau da 

execução financeira em relação ao previsto no PPA. Também nesse capítulo foram 

destacados alguns programas e incluídas informações qualitativas de realizações. 

A diretriz estratégica da área cultural apresenta-se na Figura 2, como ilustrativo do 

que foi apresentado para as diretrizes sob responsabilidade de execução do Poder 

Executivo. 

 

 
Figura 2 Acompanhamento da execução financeira do e xercício de 2008 por diretriz e 

programa 
Fonte: Relatório de Avaliação parcial da Execução do PPA 2008-2011 – ano 2008 
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No terceiro e último capítulo foram registrados os gastos governamentais efetuados 

ao longo do ano de 2008 nos Territórios de Identidade, confrontando os valores 

previstos no PPA inicial para o quadriênio 2008-2011 por Território de Identidade, a 

dotação orçamentária atualizada de 2008, ou seja, aquela decorrente das 

modificações orçamentárias ocorridas ao longo do exercício de 2008, e os valores 

pagos no mesmo ano.  

Apesar do art. 4º da lei instituidora do PPA mencionar a municipalização das ações 

no relatório de avaliação, isso não é pertinente haja vista o preceito constitucional 

obrigar apenas à regionalização da intervenção governamental e não a sua 

municipalização. 

A Figura 3 reproduz a tabela apresentada no relatório referente ao ano de 2008. 

No que se refere a indicadores, o PPA 2008-2011 apresenta três tipos deles: de 

recursos, de produto e de resultado. Os dois primeiros são contemplados no primeiro 

capítulo; o de recursos no nível de programa; e o de produto no âmbito da ação 

orçamentária. 

Os indicadores de resultado não foram apurados no ano em questão como pode ser 

verificado no trecho abaixo: 

[...] Neste Relatório Anual da avaliação parcial da execução do Plano 
Plurianual, ano base 2008, estão disponibilizadas as informações referentes 
aos indicadores de recursos e de produto. Os indicadores de resultado 
decorrem da execução das ações, que mobilizam recursos para o 
fornecimento dos produtos. A sua aferição tem que ser realizada após o 
encerramento do exercício de 2008, para que os efeitos possam ser 
medidos. (BAHIA, 2009, p. 18) 

A segunda avaliação parcial da execução do PPA 2008-2011 foi entregue à 

Assembleia Legislativa do Estado da Bahia no dia em 18/02/2010, e manteve, com 

pequenas mudanças, a mesma estrutura da avaliação anterior. Dentre essas 

mudanças cabe ressaltar: a inclusão dos produtos que estavam em andamento 

durante o ano de 2009, mas não foram concluídos no período; a troca do montante 

pago pelo valor liquidado34; e o valor atualizado, e não mais o inicial, dos programas 

                                            
34 A liquidação compreende o 2º estágio de execução da despesa e é caracterizada pela entrega da 
obra, bens, materiais ou serviços, objeto do contrato com o fornecedor. Na liquidação da despesa é 
verificado se o contrato ou a entrega dos bens adquiridos foi efetivamente cumprido pelo fornecedor.  
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do PPA, fruto das mudanças orçamentárias levadas a cabo em 2009 (apenas no 

primeiro capítulo). 

 

 
Figura 3 Acompanhamento da execução financeira do e xercício 2008, por Território de 

Identidade 
Fonte: Relatório de Avaliação parcial da Execução do PPA 2008-2011 – ano 2008 
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Figura 4 Desempenho físico-financeiro do ano de 200 9, por diretriz e programa 
Fonte: Relatório de Avaliação parcial da Execução do PPA 2008-2011 – ano 2009 

 

Na comparação com a Figura 1, constante na primeira avaliação, pode-se notar a 

inclusão de diversas novas ações nesse programa, fato que é legalmente previsto; e 

a inclusão da nota explicativa no final da página. Constata-se uma discrepância 

entre os valores iniciais da primeira ação orçamentária, em pesquisa ao documento 

original, o valor correto é 400. 
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A Figura 5 reproduz algumas linhas da tabela apresentada para explicitar a 

execução financeira por diretriz estratégia/programa. Foi reproduzida a mesma 

diretriz na área cultural e nota-se que o mesmo programa, Fomento à Economia da 

Cultura que, no ano de 2008, só executou 4,8% do valor orçado inicialmente no 

PPA, continua com uma baixa execução de apenas 4,1%. 

 

 
Figura 5 Acompanhamento da execução financeira do e xercício de 2009, por diretriz e 

programa 
Fonte: Relatório de Avaliação parcial da Execução do PPA 2008-2011 – ano 2009 

 
 

Nesse capítulo, diferentemente do primeiro, não foi incluído o valor atualizado do 

PPA acarretando informações truncadas como a observada para o programa 

Desenvolvimento Territorial da Cultura, onde o valor orçado para o ano de 2009 é 

maior do que o valor inicialmente previsto para todo o quadriênio. 

No terceiro capítulo, onde se encontram as informações sobre a execução financeira 

nos Territórios de Identidade foi apresentada a tabela constante da figura 5. Como o 

valor previsto para o PPA é, também, o inicial, observam-se graus de execução 

acima de 100% para alguns territórios.  

Apesar de ter sido o segundo ano das ações do plano, nenhum dos indicadores de 

resultado constantes no plano foi apurado, mesmo constando texto no primeiro 

relatório de que eles seriam apresentados no ano base de 2009.   

[...] Dessa maneira, no Relatório Anual da avaliação parcial da execução do 
PPA 2008-2011, para o ano base 2009, a ser entregue em 2010, serão 
disponibilizados, além dos indicadores de recursos e de produto, os 
indicadores de resultado. (BAHIA, 2009, p. 18) 
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Figura 6 Acompanhamento da execução financeira do e xercício 2009, por Território de 

Identidade 
Fonte: Relatório de Avaliação parcial da Execução do PPA 2008-2011 – ano 2009 

 

O terceiro relatório de avaliação parcial da execução do PPA 2008-2011, ano base 

2010, seguiu os mesmos moldes do segundo e foi entregue à Assembleia 

Legislativa na abertura de seus trabalhos em 15/02/2010. As figuras 7, 8 e 9 

reproduzem as mesmas tabelas apresentadas nos dois documentos entregues em 

2008 e 2009. 
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Figura 7 Desempenho físico-financeiro do ano de 201 0, por diretriz e programa 
Fonte: Relatório de Avaliação Parcial da Execução do PPA 2008-2011 – ano 2010 
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Figura 8 Acompanhamento da execução financeira do e xercício de 2010, por diretriz e 
programa 

Fonte: Relatório de Avaliação parcial da Execução do PPA 2008-2011 – ano 2010 
 
 

 
Figura 9 Acompanhamento da execução financeira do e xercício 2010, por Território de 

Identidade 
Fonte: Relatório de Avaliação parcial da Execução do PPA 2008-2011 – ano 2010 

 

Apesar de tratar-se do terceiro ano de implementação do plano, não existe 

referência a apuração dos indicadores de resultados para nenhum dos programas 

finalísticos. Não é objetivo deste trabalho avaliar a execução das ações 
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governamentais para o período, mas cabe ressaltar, mais uma vez, que um dos 

objetivos da avaliação é ser um instrumento de melhoria das intervenções e, com o 

foco apenas na execução física e financeira não há como inferir que os programas 

estão alcançando os objetivos para os quais foram propostos. A eficiência e eficácia 

das ações governamentais não garantem a sua efetividade. 

Como exemplo pode ser citado o programa Reorganização da Atenção às Urgências 

que tem como objetivo reorganizar o sistema estadual de atenção às urgências de 

modo a atender às diretrizes de humanização, regionalização e resolutividade; e 

possui dois indicadores de resultado: coeficiente de letalidade hospitalar dos 

acidentes de transporte35 e percentual de população coberta pelo Samu 19236. 

Esse programa contempla apenas três ações orçamentárias: reestruturação da Rede 

de Atenção às Urgências, ampliação e operação da Assistência Pré-Hospitalar 

Móvel do Samu 192 e qualificação profissional da assistência de urgência e 

emergência. Nos três relatórios referentes aos anos de 2008, 2009 e 2010 foram 

disponibilizadas a execução física e financeira desse programa, porém, a 

qualificação de profissionais, a reestruturação da rede e a ampliação e operação das 

unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) são apenas 

instrumentos para que a população coberta seja ampliada e, principalmente, o 

coeficiente de letalidade hospitalar dos acidentes de transporte seja diminuído. 

Só com a apuração de aspectos físicos/financeiros não há como se chegar a uma 

conclusão sobre o alcance ou não do objetivo primordial do programa, haja vista que 

ele não foi elaborado com a finalidade precípua de capacitar profissionais e 

implantar novas equipes. 

                                            
35 (Número de óbitos hospitalares da rede dos acidentes de transporte SUS por acidente de 
transporte em dado local e período/Número de internações por acidente de transporte no mesmo 
local e período) X 100 
36( Percentual de população coberta pelo Samu/Total da população do Estado) X 100. 
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5 ANÁLISE COMPARATIVA DOS PROCESSOS AVALIATIVOS PRO POSTOS 

 

 

O trabalho demonstrou que, apesar da obrigação legal da avaliação dos programas 

constantes do Plano Plurianual ser prevista já na Constituição Federal de 1988, na 

própria Constituição Estadual de 1989 e na Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, 

o estado da Bahia só veio a empreender esforços, a partir do PPA 2000-2003, para 

difundir a cultura avaliativa no seio da administração pública estadual, porém, nada 

de concreto foi apresentado como resultado à sociedade.  

Constata-se que, a existência de legislação específica, por si só, não proporciona 

que a atividade avaliativa das intervenções governamentais seja institucionalizada, 

haja vista que, apenas em 2009, foi elaborado um primeiro “Relatório Anual da 

avaliação parcial da execução do plano plurianual” a ser entregue à Assembleia 

Legislativa do Estado, juntamente com a Mensagem do Governador na abertura da 

sessão legislativa do referido ano. 

Mesmo que os planos anteriores ao de 2008-2011 não tenham sido objetos de 

avaliações, observamos que diversas tentativas foram empreendidas pelo órgão 

central de planejamento do estado da Bahia, inclusive com a proposição de 

sistemáticas, questionários e projetos pilotos. Dessa maneira, foram comparadas 

nesse capítulo as seguintes experiências: Sistemática de Avaliação das Políticas 

Públicas do Estado da Bahia (PPA 2000-2003); Sistemática de Monitoramento e 

Avaliação em Programas e Projetos Governamentais (PPA 2004-2007); Manual para 

o Monitoramento e Avaliação do PPA 2004-2007 (PPA 2004 – 2007); e os Relatórios 

Anuais da Avaliação da Execução Parcial do PPA 2008 – 2011 (anos 2008, 2009 e 

2010).  

Os critérios de comparação foram: as finalidades dos processos avaliativos 

propostos/realizados; o modelo das avaliações de acordo com os propostos por 

Vedung (2000); o momento de realização da avaliação; quem procedeu à mesma; e 

o escopo da avaliação proposta.  

 



94 
 

5.1 FINALIDADES DOS PROCESSOS AVALIATIVOS PROPOSTOS 

 

No que se refere aos objetivos das propostas avaliativas para os planos plurianuais 

no período, o Quadro 4 apresenta uma síntese dos seis processos 

propostos/realizados analisados nesse trabalho.  

 

Processo Finalidades (s) 

Sistemática de Avaliação das 
Políticas Públicas do Estado da 
Bahia – PPA 2000-2003 

Fundamentar a emissão de juízo de valor sobre o desempenho 
do governo e do Aparelho do Estado no cumprimento de suas 
responsabilidades perante a sociedade baiana. 

Sistemática de Monitoramento e 
Avaliação em Programas e 
Projetos Governamentais – PPA 
2004 - 2007 

Proporcionar avaliações periódicas do desempenho dos 
programas, instrumentalizando as equipes de Governo na gestão 
de recursos e obtenção de resultados mais efetivos e incorporar 
a atividade de monitoramento e avaliação como um instrumento 
de rotina em programas governamentais.  

Manual para o Monitoramento e 
Avaliação do PPA 2004 - 2007 

Gerar informações úteis à melhoria da qualidade das decisões, 
associadas ao planejamento, a alocação de recursos e a 
execução das ações de Governo; promover a aprendizagem e 
disseminar o conhecimento nas organizações sobre o programa, 
mediante a discussão e análise sobre o seu design, desempenho 
e resultados; produzir um primeiro documento técnico para a 
Avaliação do Plano Plurianual, possibilitando uma maior 
transparência sobre a execução da programação governamental; 
e contribuir para o aperfeiçoamento da construção do PPA 2008-
2011, a partir da análise dos programas, visando à melhoria dos 
resultados e a otimização na utilização dos recursos. 

Relatório Anual da Avaliação 
Parcial da Execução do PPA 
2008 – 2011 – ano 2008 

Explicitar o desempenho do Plano Plurianual vigente nos 
aspectos físico, financeiro e territorial para o exercício de 2008. 

Relatório Anual da Avaliação 
Parcial da Execução do PPA 
2008 – 2011 – ano 2009 

Possibilitar uma apreciação analítica do desempenho do PPA 
2008-2011 em 2009 nos aspectos físico, monetário e territorial. 

Relatório Anual da Avaliação 
Parcial da Execução do PPA 
2008 – 2011 – ano 2010 

Apresentar o desempenho dos programas e respectivas ações 
do Plano Plurianual 2008-2011, no ano de 2010 

  
Quadro 4 Processos avaliativos propostos – finalida des 
Fonte: Elaboração da Autora 

 

A única proposta que abordou a emissão de juízo de valor sobre as intervenções 

governamentais foi a elaborada para o PPA 2000-2003, as proposições de avaliação 

para o PPA 2004-2007 fazem referência à disseminação da cultura avaliativa no seio 

da administração pública do estado da Bahia com vistas a um aperfeiçoamento da 
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ação e as realizadas nos anos de 2008,2009 e 2010 têm como foco maior o 

confronto entre o programado e o realmente executado ao longo dos exercícios em 

questão. 

No momento da elaboração do PPA 2000-2003, Bahia de Todos os Tempos, não 

ocorreu a pactuação de indicadores para os programas do plano, indicadores esses 

que seriam utilizados para apoiar a avaliação, dessa forma, segundo o documento: 

[...] os indicadores serão selecionados tomando com referência a situação 
encontrada quando do início do programa, quando for possível; a média 
nacional do indicador analisado, sempre que disponível; e ainda, as metas 
propostas pelo Estado para o programa ou política em questão, sempre que 
tais metas estiverem claramente definidas nos discursos e propostas 
governamentais (SEPLANTEC, 2002, p. 8). 

No objetivo dessa proposta, Também é destacada a responsabilidade perante a 

sociedade baiana, utilizando-se dela como ferramenta de comunicação entre o 

Estado e a sociedade, garantindo maior transparência às ações governamentais. 

Dessa maneira, deveria gerar informações inteligíveis para a população 

desenvolvendo canais que permitissem a chegada dessas informações de forma 

democrática. 

Os objetivos da Sistemática de Monitoramento e Avaliação em Programas e Projetos 

Governamentais – PPA 2004 – 2007 deixam mais evidentes uma clara preocupação 

com a melhoria na gestão de recursos e alcance de resultados, além disso, a 

incorporação da avaliação como rotina no andamento da execução das ações 

governamentais.  

A capacitação das equipes do Governo para os processos avaliativos é de vital 

importância. De acordo com o documento, as equipes matriciais37 responsáveis pela 

coordenação das atividades de avaliação devem ser capacitadas em temas como: 

[...] os mitos sobre avaliação; os principais conceitos e tipos de avaliações; a 
lógica e os valores da avaliação; a avaliação com foco na utilização – seus 
passos e desafios; os princípios da avaliação participativa; a relação entre 

                                            
37 Essa equipe seria formada por avaliadores da própria unidade gestora do programa a ser avaliado, 
equipe técnica do programa e, se necessário, consultores externos contratados. Suas principais 
funções: articulação do processo avaliativo com os interesses e necessidades dos potenciais clientes 
da avaliação; participação na definição do escopo da avaliação e na elaboração do Modelo Lógico de 
Gestão do Programa; coleta, análise e sistematização das informações sobre o desempenho do 
programa; e elaboração dos relatórios de avaliação com recomendações, quando necessárias, 
visando ao seu aprimoramento. 
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políticas, programas e projetos; a análise da avaliabilidade; o modelo lógico 
de gestão do programa – sua função e seus componentes. (SEPLAN, 2005, 
p.16) 

No Manual para o Monitoramento e Avaliação do PPA 2004 – 2007 encontramos 

quatro objetivos com o foco na utilidade das informações geradas, transparência 

sobre a execução das ações governamentais e aprendizagem organizacional, tanto 

no que se refere aos programas já em execução quanto ao aperfeiçoamento da 

construção do próximo PPA, que seria realizada no ano de 2007. 

A única experiência avaliativa que gerou relatórios anuais parciais da execução do 

plano foi a apresentação dos Relatórios de Avaliação Parcial da Execução do PPA 

2008-2011, previstos legalmente no art. 4º da Lei 10.705/2007, que instituiu o Plano 

Plurianual 2008-2011, cujo objetivo é a apresentação dos resultados apresentados 

pelo plano, anualmente, sempre os comparando com a proposta inicial. 

Os objetivos inseridos no Quadro 4 são os que constam dos documentos 

apresentados pelo Governo da Bahia à Assembleia Legislativa nos anos de 2009, 

2010 e 2011; em comum a todos eles está  a ênfase no confronto entre os 

resultados físicos e financeiros alcançados de cada programa proposto na lei 

instituidora do referido PPA frente aos aprovados pela Assembleia Legislativa do 

Estado.  

Pela análise dos documentos, nenhum juízo de valor acerca da execução dos 

programas foi emitido, nem tampouco ocorreram revisões para inclusão ou exclusão 

de programas que apresentaram baixa execução física e/ou financeira ao longo dos 

exercícios avaliados. A maioria das informações prestadas nos três relatórios 

apresentados é de natureza quantitativa, disponibilizando um comparativo entre a 

execução física/financeira desses períodos com o que foi proposto na lei instituidora 

do PPA 2008-2011. 

Nos dois primeiros relatórios, ano base 2008 e 2009, são apresentadas algumas 

informações qualitativas oriundas do Relatório Anual de Governo, documento 

também entregue à Assembleia Legislativa na abertura dos seus trabalhos. Já no 

relatório de ano base 2010, há um direcionamento para a leitura desse documento 

no ano base 2010. 
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[...] para uma avaliação mais qualitativa do desempenho do PPA 2008-2011 
no exercício de 2010, recomenda-se a leitura do Relatório Anual de 
Governo de 2010, onde estão apresentadas por Diretriz Estratégica, as 
principais realizações das secretarias e suas seccionais, no ano de 2010, 
com destaque para as obras concluídas e em andamento, os equipamentos 
adquiridos e os serviços prestados à população. (BAHIA, 2011, p. 18)  

 

5.2 MODELOS DOS PROCESSOS AVALIATIVOS PROPOSTOS 

 

Nesse momento, a comparação entre os modelos propostos/realizados toma como 

referencial os modelos substantivos propostos por Vedung (2000), quais sejam : o 

baseado em objetivos, o side-effects, o livre de objetivos, o abrangente, o orientado 

ao cliente, e o modelo dos stakeholders. 

Todas as propostas de avaliação dos PPA do período analisado são baseadas em 

objetivos, haja vista que a pergunta central a ser respondida é se os resultados 

obtidos estão de acordo com o planejado. Como todas as proposições de avaliação 

sempre enfrentaram uma resistência dos gestores públicos responsáveis pelos 

programas, era de se esperar que esse modelo fosse adotado uma vez que é o mais 

simples de todos elencados pelo autor. 

Apesar do Manual para o Monitoramento e Avaliação do PPA 2004-2007 apresentar 

apenas uma proposta de metodologia a ser adotada no ano de 2007 para que o 

referido plano tivesse 11 dos seus programas avaliados, ele disponibiliza a apuração 

de 132 indicadores de resultados, dos quais 98, o que perfaz 74,2% deles, possuíam 

informações para os anos de 2004 e 2005. 

Observa-se que nos três relatórios anuais do PPA 2008-2011, referentes aos 

exercícios de 2008, 2009 e 2010, as metas financeiras e físicas foram as únicas 

variáveis medidas, e como não houve a apuração dos indicadores de resultados em 

nenhum dos três anos, não há o que se observar quanto ao alcance dos objetivos 

pré-estabelecidos e muito menos à ocorrência de resultados não esperados. 

Convém ressaltar que todos os programas finalísticos desse Plano possuem ao 

menos um indicador de resultado. Porém, em nenhum relatório apresentado eles 

foram apurados. Há referência no documento de 2008 quanto a este fato: 
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[...] Os indicadores de resultado decorrem da execução das ações, que 
mobilizam recursos para o fornecimento dos produtos. A sua aferição tem 
que ser realizada após o encerramento do exercício de 2008, para que os 
efeitos possam ser medidos. Dessa maneira, no Relatório Anual da 
avaliação parcial da execução do PPA 2008-2011, para o ano base 2009, a 
ser entregue em 2010, serão disponibilizados, além dos indicadores de 
recursos e de produto, os indicadores de resultado. (SEPLAN, 2009, p.18) 

Como uma das finalidades do Relatório, segundo a SEPLAN (2010, p. 9) é “[...] 

contribuir para a retroalimentação do processo do planejamento governamental, 

resultando na melhoria dos indicadores associados à eficácia, à eficiência e à 

efetividade [...]”, e, uma vez que o conceito de efetividade esteja associado ao 

alcance dos indicadores de resultado, não há como aferir se o programa está no 

caminho certo apenas com o acompanhamento financeiro e físico das ações 

propostas. 

Entretanto, esse modelo também prevê uma segunda pergunta a ser respondida, 

qual seja, se os resultados são produzidos pelo programa, questão essa que não é 

levantada por nenhuma das propostas tentadas ou levadas a cabo no estado da 

Bahia. 

Podemos tomar como exemplo o programa Infraestrutura para o Sistema 

Penitenciário que tem como objetivo prover as unidades prisionais de condições 

físicas e estruturais adequadas ao custodiamento dos internos do sistema 

penitenciário e possui como indicador de resultado o número de presos por vaga no 

sistema penitenciário que, em 2007, era de 1,3 e que se espera chegar a 1 ao final 

da execução do plano, como pode ser observado na Figura 10. 

 
Figura 10 Programa: Infraestrutura para o Sistema P enitenciário 

Fonte: PPA 2008-2011  
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As ações desse programa são, na sua grande maioria, de recuperação/ construção/ 

melhoria de unidades prisionais, aparelhamento das mesmas, e implantação de 

sistemas de segurança nas unidades. Porém, o programa pode executar todas as 

suas metas físicas/ financeiras e não alcançar o resultado pretendido pois a redução 

dos presos não depende apenas do aumento de vagas mas, dentre outros aspectos, 

da diminuição de ocorrências policiais, da maior agilidade do Poder Judiciário, dentre 

outros. Ou seja, o fracasso ou sucesso dessa intervenção governamental não pode 

ser interpretado à luz apenas do alcance dos seus indicadores.  

 

5.3 MOMENTOS DE REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS AVALIATIVOS 
PROPOSTOS 

 

Em função do momento que é realizada, conforme abordado anteriormente, elas 

podem ser classificadas em ex-ante, formativa ou de processo, somativa, de impacto 

e de avaliabilidade. Não existem indícios que os programas constantes nos planos 

plurianuais no período 2000-2011 tenham passado por uma avaliação de 

avaliabilidade, momento no qual se busca conhecer melhor o programa, sua 

estrutura, objetivos, formato antes que se proceda à sua avaliação.  

Quanto à avaliação ex-ante, que ocorre antes do programa ser iniciado, apenas 

pode ser afirmado que na elaboração do PPA 2000-2003 não foram associados 

indicadores de resultado no momento da aprovação do plano. Eles seriam 

pactuados com as diversas unidades executoras dos programas ao longo da 

execução do plano. Já para os dois planos subsequentes, 2004-2007 e 208-2011, 

todos os programas finalísticos tiveram indicadores de resultados a eles associados, 

com a fixação de uma linha de base, na maioria deles, e com o esperado a ser 

alcançado ao final da execução do plano. 

Nos planos 2000-2003 e 2004-2007 as avaliações ocorreriam quase ao final da 

implementação dos mesmos, uma vez que o processo de construção das 

metodologias a serem adotadas foi iniciado concomitantemente com a execução dos 

programas. No que se refere ao período 2008-2011, uma vez que a avaliação do 

plano foi prevista legalmente num artigo da sua lei instituidora, o primeiro relatório foi 
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entregue ao final do primeiro ano, denotando uma clara característica da avaliação 

formativa ou de processo que deveria contribuir para a identificação de questões 

operacionais, monitorar os acontecimentos e compreender possíveis resultados 

associados às ações governamentais em curso.  

Ao compararmos os três relatórios de avaliação, referentes aos anos de 2008, 2009 

2010, nota-se que, talvez, o propósito maior desse tipo de avaliação que seria a 

melhoria da gestão, da implementação e do desenvolvimento do programa não foi 

alcançado, pois inúmeros programas que apresentaram uma baixa execução 

financeira num determinado ano continuaram com a mesma tendência no ano 

seguinte. 

Cabe ressaltar que o Plano Plurianual em referência pode sofrer revisões e 

alterações conforme preconiza o art. 3º da sua lei instituidora. 

Art. 3º - O Plano Plurianual poderá sofrer revisões e alterações, tendo em 
vista ajustá-lo às diretrizes da política econômico-financeira nacional e ao 
contexto econômico e social do Estado, observado o seguinte: 

I - no caso de novos investimentos, cuja execução ultrapasse um exercício 
financeiro, mediante lei que autorize a sua inclusão no Plano Plurianual; 

II - no caso das alterações decorrentes da elaboração da proposta 
orçamentária, mediante a Lei Orçamentária referente a cada exercício, 
acompanhada de quadro demonstrativo das modificações do Plano 
Plurianual; 

III - nas alterações oriundas de créditos adicionais, através do ato de 
abertura do crédito, acompanhado do quadro demonstrativo dos ajustes 
pertinentes ao PPA. 

Da mesma forma, podem ocorrer fusões ou desmembramentos de programas 

existentes, inclusão de novos programas ou alterações de valores globais dos 

programas, seus indicadores, objetivos e ações orçamentárias, desde que seja 

encaminhado projeto de lei específico à Assembleia Legislativa, alterando a Lei do 

PPA. 

O Quadro 5 apresenta uma síntese do momento de realização dos processos 

avaliativos propostos para o período em análise. 
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Processo   

Sistemática de Avaliação das Políticas Públicas do Estado da Bahia – PPA 2000-
2003 

Somativa 

Sistemática de Monitoramento e Avaliação em Programas e Projetos 
Governamentais – PPA 2004 - 2007 

Formativa 

Manual para o Monitoramento e Avaliação do PPA 2004 - 2007 Somativa 

Relatório Anual da Avaliação Parcial da Execução do PPA 2008 - 2011 - Ano 2008 Formativa 

Relatório Anual da Avaliação Parcial da Execução do PPA 2008 - 2011 - Ano 2009 Formativa 

Relatório Anual da Avaliação Parcial da Execução do PPA 2008 - 2011 - Ano 2010 Formativa 

  
Quadro 5 Processos avaliativos propostos – quanto a o momento de realização 
Fonte: Elaboração da Autora 

 

5.4 QUEM REALIZA AS AVALIAÇÕES NOS PROCESSOS AVALIATIVOS 
PROPOSTOS 

 

Como salientado anteriormente, os planos de 2000-2003 e 2004-2007 só tiveram 

metodologias propostas, e duas delas tiveram a participação de consultorias 

externas.  

A elaboração da Sistemática de Avaliação das Políticas Públicas do Estado da Bahia 

– PPA 2000-2003 foi resultado de uma parceria entre a SEPLANTEC e o IBRAD, da 

mesma maneira estava prevista nessa proposta a participação de técnicos das áreas 

de planejamento e orçamento das secretarias e órgãos setoriais na proposição de 

um marco lógico das intervenções governamentais; e uma ampla participação dos 

executores dos programas e ações no momento da validação, discussão e 

operacionalização do modelo de monitoramento e avaliação proposto.  

Nesse modelo também foi prevista a realização de três categorias de Oficinas de 

Planejamento e Avaliação: a oficina plurianual de planejamento e de avaliação – 

cujo objetivo seria avaliar o PPA e estabelecer diretrizes para a elaboração do plano 

seguinte; a de avaliação do desempenho do Governo – que deveria avaliar o 

desempenho do Governo que se encerra; e a de planejamento anual – que deveria 
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avaliar a execução anual do plano e o desempenho governamental, estabelecendo 

as diretrizes para o planejamento anual. 

A Sistemática de Monitoramento e Avaliação em Programas e Projetos 

Governamentais (PPA 2004-2007) previa a formação de uma equipe mista de 

avaliação que deveria articular o processo avaliativo com os interesses e 

necessidades dos clientes potencias das avaliações; estar presente na definição do 

escopo da avaliação assim como na elaboração do Modelo Lógico de Gestão do 

Programa, coletar, analisar e sistematizar as informações obtidas durante o 

monitoramento do programa e elaborar os relatórios de avaliação recomendando 

ações para o seu aprimoramento. 

No manual para o Monitoramento e Avaliação do PPA 2004-2007 (PPA 2004 – 

2007) também estava prevista a participação mais ativa das unidades executoras 

responsáveis pelos programas selecionados para a avaliação. Elas seriam 

responsáveis pelo preenchimento de questionários acerca dos programas escolhidos 

sob a sua responsabilidade e haveria uma discussão posterior em oficinas de 

trabalho visando uma adequação de todo o material enviado 

Os Relatórios de Avaliações do PPA 2008-2011 foram elaborados pela equipe da 

Superintendência de Gestão e Avaliação da Secretaria de Planejamento utilizando-

se das informações físicas e financeiras disponibilizadas pelos órgãos executores 

das ações governamentais no Sistema Informatizado de Planejamento (SIPLAN) e, 

algumas informações qualitativas constantes nos documentos tiveram como fonte o 

Relatório Anual de Governo. Esse relatório também é enviado anualmente à 

Assembleia Legislativa do Estado, no mesmo momento que a Mensagem do 

Governador e a avaliação do PPA, e está previsto no &1 do art. 4º. 

§ 1º - O relatório de avaliação correspondente aos dois semestres deverá 
conter informações consolidadas, até a data, e poderá ser apresentado 
como anexo do Relatório Anual de Governo que acompanha a Mensagem 
de abertura dos trabalhos Legislativos. 
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5.5 ESCOPO DAS AVALIAÇÕES NOS PROCESSOS AVALIATIVOS PROPOSTOS 

 

O Quadro 6 apresenta uma síntese do escopo das avaliações propostas ao longo do 

período 2000-2011. 

Processo   

Sistemática de Avaliação das Políticas Públicas do Estado da Bahia – 
PPA 2000-2003 

Alguns 
programas/projetos 
selecionados 

Sistemática de Monitoramento e Avaliação em Programas e Projetos 
Governamentais – PPA 2004 - 2007 

Alguns 
programas/projetos 
selecionados Formativa 

Manual para o Monitoramento e Avaliação do PPA 2004 - 2007 
11 programas 
selecionados 

Relatório Anual da Avaliação Parcial da Execução do PPA 2008 - 2011 - 
Ano 2008 

Todos os programas do 
Plano 

Relatório Anual da Avaliação Parcial da Execução do PPA 2008 - 2011 - 
Ano 2009 

Todos os programas do 
Plano 

Relatório Anual da Avaliação Parcial da Execução do PPA 2008 - 2011 - 
Ano 2010 

Todos os programas do 
Plano 

  
Quadro 6 Processos avaliativos propostos – quanto a o escopo da avaliação 

Fonte: Elaboração da Autora 

 

As propostas avaliativas para os PPA 2000-2003 e 2004 – 2007 não incluíam todos 

os programas constantes nos mesmos, mas a escolha de alguns deles segundo 

diversos critérios que variavam desde a visibilidade da ação, volume de recursos 

envolvidos, prioridades de Governo, existência de informações confiáveis e 

tempestivas que permitissem o acompanhamento da execução física e financeira, 

dentre outros. 

Já na avaliação para o período 2008-2011, há a previsão legal da apresentação dos 

resultados alcançados com a execução de todos os programas constantes no plano, 

comparando-os com a proposta inicial.  

Nos relatórios apresentados, apenas os programas sob a responsabilidade do Poder 

Executivo foram analisados, ficando em aberto a pergunta se haveria a previsão do 
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Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública também 

prestarem contas dos programas que executam. 

Levando em conta apenas o Poder Executivo, nos deparamos com 146 programas 

publicados na lei instituidora do PPA 2008-2011, dos quais 105 deles são ditos 

finalísticos, ou seja, aqueles que durante a sua execução oferecem bens ou serviços 

à população e estão associados a, ao menos, um indicador de resultado. Os 41 

programas restantes são do gênero de gestão pública, aqueles destinados a ofertar 

bens ou serviços ao próprio Estado e que não estão vinculados a nenhum indicador 

de resultado. 

Há que se considerar que avaliar 105 programas a cada ano não é uma tarefa 

simples, mesmo envolvendo todos os órgãos responsáveis pela execução dos 

mesmos e possuindo um sistema informatizado onde são armazenados todos os 

dados disponíveis no que se refere à execução física e financeira. Como já 

abordado anteriormente, o sucesso ou fracasso de uma intervenção governamental 

não pode ser medido apenas por esses dois critérios. 

A razão da implementação de um programa é, na maioria das vezes, solucionar ou 

amenizar uma situação percebida como “problemática” pela sociedade ou então 

aproveitar uma oportunidade momentânea. Só com a aferição daquelas duas 

variáveis não há como se chegar a um juízo de valor sobre o programa 

governamental, nem muito menos saber se os recursos disponibilizados para ele 

estão mudando a situação considerada como indesejável. 

Nesse momento, há que se considerar que diversos indicadores de programas 

finalísticos não têm como linha de base o ano de 2007, ano imediatamente anterior 

ao da implementação do plano, dessa maneira, a mudança nesse indicador não 

poderá ser diretamente associada à intervenção governamental em questão. 

Como existe a previsão legal de revisão desses indicadores, talvez um esforço na 

atualização desses dados ou mesmo uma mudança deles para os programas que 

envolvem um maior volume de recursos fosse recomendável para que, em alguns 

casos, uma avaliação real pudesse ser realizada e não apenas uma apresentação 

de resultados físicos e financeiros. 



105 
 

6 CONCLUSÃO 

 

 

O objetivo geral desse trabalho foi analisar comparativamente os modelos avaliativos 

propostos para os PPAs do Estado da Bahia no período 2000-2010. Com toda a 

complexidade dos fenômenos sociais com os quais os governos vêm se deparando 

ao longo das últimas décadas, com a atual complexidade das sociedades 

contemporâneas, com a escassez dos recursos públicos, dentre outros fatores, a 

avaliação das políticas públicas implementadas torna-se vital para que sejam 

alcançados os resultados propostos pelas ações empreendidas. Não se aceita mais 

a aplicação indiscriminada dos recursos sem que dela resulte uma melhoria da 

qualidade de vida dos cidadãos. 

Duas questões nortearam esse trabalho. A primeira delas foi de que forma se deu a 

avaliação institucional dos PPAs do Estado da Bahia durante o período 2000-2010; e 

a segunda foi se houve diferenças e semelhanças nos modelos propostos para esse 

período. 

A avaliação faz parte do chamado ciclo das políticas públicas que abarca também as 

fases da definição de agenda – momento no qual determinado pleito ou necessidade 

social é incluído na lista de prioridades do poder público; a da elaboração - quando 

ocorre a identificação e posterior delimitação de um problema atual ou potencial da 

comunidade determinando as alternativas possíveis para sua solução ou satisfação 

avaliando dos custos e efeitos de cada uma delas e estabelecendo as prioridades; a 

da formulação de política - a seleção e especificação da alternativa escolhida como 

mais conveniente a ser adotada, assim como também são definidos seus objetivos e 

seu marco jurídico, administrativo e financeiro; e da implementação, ocorrem o 

planejamento e organização do aparelho administrativo e dos recursos humanos, 

financeiros, materiais e tecnológicos necessários para executar a política adotada, 

elaborando os planos, programas e projetos que permitirão a sua execução. 

Apesar de o termo avaliação possuir diversas definições e ser utilizado em inúmeros 

contextos, ela pode ser entendida como uma ferramenta de melhoria da gestão 
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pública haja vista a possibilidade de, com o seu uso, podermos melhorar a 

concepção ou implementação de uma intervenção governamental, além do que a 

prestação de contas à sociedade torna-se mais transparente. 

O Plano Plurianual é um dos três instrumentos orçamentários instituídos através da 

Constituição de 1988, e deve conter as diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública para as despesas de capital e para os programas de longa 

duração. É um plano de médio prazo pois abarca quatro anos de um administração 

pública e, após ter suas prioridades estabelecidas a cada Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, é executado através das Leis Orçamentárias Anuais. 

Todos esses três instrumentos são propostos pelo Poder Executivo e, 

posteriormente, aprovados pelo Legislativo. Como tanto o representante do Poder 

Executivo como os do Legislativo são democraticamente eleitos desde 1989, o plano 

expressa as opções das políticas públicas a serem implementadas ao longo de um 

quadriênio. 

Até o ano de 1998, os planos plurianuais eram elaborados de formas bem diversas 

pelas três esferas: nacional, estaduais e municipais; além de que, a cada novo 

governo empossado também ocorriam mudanças nas estruturas dos planos. Isso 

ocorria pois na Constituição Federal de 1988 existe a previsão de aprovação de uma 

lei complementar regulamentando esse assunto, lei essa que nunca foi aprovada. 

Para suprir essa lacuna foram editados dois importantes instrumentos legais, a 

saber: o Decreto nº 2.829 de 1998; e a Portaria nº 42 de 1999, que promoveram 

mudanças na elaboração desses planos. O primeiro definia a obrigatoriedade da 

estruturação de toda ação finalística do Governo Federal através de programas e 

instituía a obrigatoriedade da avaliação anual do alcance dos objetivos estratégicos 

e do resultado dos programas, como uma forma de orientação para a lei de diretrizes 

orçamentárias. 

Já a Portaria nº 42/1999 estabelecia os conceitos de programa, projeto, atividade 

finalística e operações especiais tornando possível a elaboração de planos 

plurianuais com estruturas semelhantes e associando um programa ao alcance de 

objetivos pretendidos e ao estabelecimento de indicadores que possam mensurar 

seus resultados.  
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Apesar da incorporação da obrigatoriedade da avaliação anual da execução do 

plano por parte do Governo Federal a partir do PPA 2000-2003, incluindo-a na lei 

instituidora do plano, apenas nove unidades subnacionais aderiram a esse 

procedimento. Para os planos do quadriênio 2004-2007, 17 unidades incluíram a 

avaliação obrigatória e para o PPA de 2008-2011 esse número alcançou 21 

unidades federativas. 

Mesmo com a tendência observada acima, só a obrigação legal da realização da 

avaliação dos programas constantes não garante a efetivação do processo e muito 

menos a utilização da mesma como ferramenta de melhoria da gestão pública. 

Uma das dificuldades é a falta de capacitação das equipes técnicas do Estado no 

acompanhamento, monitoramento e avaliação das políticas públicas, já que não 

existem programas de qualificação contínua dos servidores nesse tema. Uma 

questão que se relaciona diretamente com esse problema é a elevada rotatividade 

da mão de obra: parcela dos profissionais dedicados à atividade não integram o 

quadro permanente do Estado, o que implica em mudanças constantes e 

descontinuidade frequente nos processos de avaliação. 

O problema poderia ser atenuado caso houvesse uma alocação mais adequada dos 

servidores efetivos cuja carreira enquadra-se no perfil das atividades de 

monitoramento e avaliação. A função do Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental, por exemplo, envolve essas atribuições, embora não haja um 

número compatível de profissionais da carreira engajados no processo em 

superintendências-chave, como é o caso da Superintendência de Gestão e 

Avaliação da Secretaria do Planejamento. 

Todavia, o principal obstáculo que envolve a disseminação da avaliação no Estado é 

que não existe adesão expressiva dos governantes e dos gestores públicos à 

prática. Um dos motivos é que a adoção de maior transparência, com a divulgação 

frequente de resultados que não sejam satisfatórios à gestão acarreta desconfortos 

que podem colocar governantes em xeque, prejudicando-os em suas ambições 

eleitorais.  

Observa-se que a Constituição de 1988 já previa a atividade de avaliação do 

cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 
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governo e dos orçamentos da União, “fato” que foi recepcionado pela Constituição 

do Estado da Bahia em 1989. Também a Lei de Responsabilidade Fiscal, de 2000, 

dispunha que a lei de diretrizes orçamentárias disporia normas relativas ao controle 

de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos 

orçamentos. 

O estado da Bahia experimentou, ao longo do período 2000-2010, diversas 

tentativas de incorporação da prática da avaliação institucional dos seus programas 

governamentais. A primeira delas foi a Sistemática de Avaliação das Políticas 

Públicas do Estado da Bahia para o PPA 2000-2003, denominado de Bahia de 

Todos os Tempos. Foi um trabalho conjunto entre a SEPLANTEC e o Instituto 

Brasileiro de Administração e Desenvolvimento, publicado em 2002, e tinha o 

objetivo de fundamentar a emissão de juízo de valor sobre o desempenho do 

governo. 

Durante o período da vigência desse plano, foi editado o Decreto nº. 7.872 de 16 de 

novembro de 2000 dispondo que o gerenciamento do Plano seria exercido por 

programas, mediante a designação de gerentes, que, dentre outras atribuições 

deveriam promover o acompanhamento e a avaliação do programa em relação aos 

objetivos e metas estabelecidos e informar ao público, articulado com o órgão de 

comunicação social do Governo, os objetivos, benefícios e resultados do programa.  

Além disso, atrelava as modificações e as alterações da programação trimestral e do 

fluxo financeiro à informação, por parte dos gerentes de programa, do grau de 

realização física e financeira do mesmo. Essa última iniciativa, apesar de estar 

amparada legalmente, não resultou em nenhuma avaliação dos programas do PPA 

2000-2003, reafirmando a “premissa” de que só a previsão legal seria suficiente para 

a incorporação e institucionalização de uma cultura avaliativa no seio da 

administração pública. 

Para o período do PPA 2004-2007, denominado Desenvolvimento Humano e 

Competitividade, foram identificadas, também, duas iniciativas: a publicação do 

documento Sistemática de Monitoramento e Avaliação em Projetos e Programas 

Governamentais, e a disponibilização no site www.seplan.ba.gov.br do Manual para 
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o Monitoramento e Avaliação do PPA 2004-2007. Mais uma vez, porém, não se 

observou a realização da avaliação do plano plurianual desse período.  

As principais dificuldades presentes nesse momento foram a baixa capacitação de 

equipes para a realização do processo avaliativo e a dificuldade no fornecimento de 

informações tempestivas e confiáveis sobre os programas em andamento. Um outro 

obstáculo a ser pontuado foi a amplitude dos programas elaborados para esse 

plano, apenas 27 programas a cargo do Poder Executivo. 

Como um exemplo desse problema, observa-se que um setor sensível e 

fundamental como a saúde contava com apenas um programa – Mais Saúde – 

Universalização e Qualidade dos Serviços de Saúde – que tinha como objetivo 

garantir a equidade no acesso da população às ações de promoção, prevenção e 

recuperação da saúde, nos vários níveis de atenção, visando a redução da morbi-

mortalidade e a diminuição das desigualdades regionais. Esse programa contava 

com a participação de sete secretarias estaduais e possuía 11 indicadores de 

resultado, dificultando sobremaneira a sua avaliação. 

A primeira lei instituidora de PPA para o Estado da Bahia que previa a 

obrigatoriedade de apresentação de Relatório Anual da Avaliação Parcial da 

Execução do Plano Plurianual à Assembleia Legislativa foi a lei 10.705/2007. Esse 

documento deveria apresentar os resultados alcançados com a execução do plano, 

através da comparação do executado no ano com a proposta inicial, destacando os 

atributos de valores, produtos, regiões e municípios. 

O PPA 2008-2011 teve sua estrutura programática baseada em 21 diretrizes 

estratégicas, que se desdobraram em programas, que por sua vez eram 

desmembrados em projetos e atividades. Dessas diretrizes estratégicas, 15 tinham a 

execução sob a responsabilidade do Poder Executivo, as seis diretrizes restantes 

devem ser executadas pelos outros Poderes – Assembleia Legislativa, Ministério 

Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas dos 

Municípios.  

Dessa maneira, foram entregues à Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, até o 

ano de 2011, três relatórios parciais da execução do PPA 2008-2011. Todos esses 

três documentos são divididos em três capítulos: acompanhamento da execução 
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física e financeira do exercício por diretriz, programa, ação e produto; 

acompanhamento da execução financeira por diretriz e programa; e 

acompanhamento da execução financeira do exercício por território de identidade. 

As informações quantitativas, decorrentes da execução física e financeira, estão 

tabuladas a partir da estrutura do PPA 2008-2011, o que facilita a avaliação do 

plano, na perspectiva analítica do previsto e do concluído.  

Vale ressaltar, nesse momento, que em nenhum dos três documentos consta a 

apuração dos indicadores de resultados dos programas finalísticos. Dessa maneira, 

não há como avaliar se os programas estão no caminho certo para o alcance dos 

objetivos propostos pelos mesmos. Só houve a apuração dos indicadores financeiros 

e de produto, através da comparação do volume de recursos previstos e executados, 

ano a ano; e dos produtos previstos (bens ou serviços) e os efetivamente entregues 

ou em andamento. 

Apesar da não apuração dos indicadores de resultado ressaltada acima, a 

elaboração e entrega desses três relatórios de avaliação é um pequeno mas 

importante passo para a incorporação da atividade avaliativa dentro do seio da 

administração pública do Estado da Bahia. Há um caminho a ser percorrido pois, 

não apenas o Poder Executivo, mas também o Poder Legislativo deve estar 

capacitado para entender, analisar e se apropriar das informações contidas nos 

documentos. 

Com a proximidade da elaboração do novo Plano Plurianual do Estado da Bahia 

para o quadriênio 2012-2015, torna-se importante a análise desses relatórios como 

um insumo para reflexão de diversos pontos, dentre eles: a elaboração de 

programas consistentes, e a definição de indicadores que sejam possíveis de serem 

apurados e que, realmente, reflitam a melhoria do problema para o qual o programa 

foi criado. 

Pela análise dos documentos, verifica-se que alguns programas finalísticos tiveram 

uma execução tanto física quanto financeira baixa durante os três anos de 

implementação. Como não existem informações qualitativas sobre os mesmos 

podemos considerá-los como fracassos? Da mesma maneira aqueles programas 

que tiveram excelente execução podem ser considerados como bem sucedidos?  
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Só essas duas variáveis não são suficientes para a afirmação de sucesso ou 

fracasso de uma ação governamental para tanto é imprescindível um esforço no 

sentido de apurar, senão todos, ao menos alguns indicadores de resultado em áreas 

mais sensíveis para a população como saúde, educação e segurança pública. 

Todos os modelos avaliativos propostos/realizados pelo Estado da Bahia para o 

Plano Plurianual são modelos baseados em objetivos, que confrontam os resultados 

esperados com os efetivamente alcançados, porém não entram na questão se os 

resultados alcançados são gerados pela intervenção em análise.  

Uma das dificuldades que se coloca no processo de avaliação de políticas públicas é 

a ocorrência de externalidades que dificultam a percepção do alcance dos 

resultados propostos no momento da elaboração do plano. Em outras palavras, não 

existe a possibilidade de se controlar todas as variáveis que interferem no ambiente 

em que o programa é implementado. É o caso, por exemplo, das ações de 

alfabetização de jovens e adultos: além dos resultados quantitativos obtidos com a 

implementação da política, há o efeito da mortalidade sobre a redução do percentual 

de analfabetos na população, já que o problema é mais acentuado nos segmentos 

com faixa etária mais avançada. 

Uma grande diferença entre os modelos propostos para o período 2000-2007 e as 

avaliações realizadas em 2008, 2009 e 2010 é o escopo do processo. Naquele 

período apenas alguns programas estariam sujeitos a avaliação, segundo critérios a 

serem definidos, já nos últimos, todos os programas constantes no plano deveriam 

ser avaliados.  

Se levarmos em consideração o que deve ser gerado num processo avaliativo, 

veremos que essa tarefa é dificílima, haja vista a quantidade de 105 programas em 

diversas áreas que deveriam ser objeto de avaliação. A proposição dos modelos 

anteriores ao período 2008-2011 é mais factível de ser realizada por selecionar 

apenas alguns programas para serem foco de avaliações, dessa maneira o processo 

pode ser mais apurado e gerar informações úteis para a melhoria da ação 

governamental em detrimento da geração de comparativos físicos e financeiros. 

Uma inovação que pode ser incorporada é a indicação de programas prioritários 

para realização de uma real avaliação, o que não impede que os demais programas 



112 
 

tenham suas metas físicas e financeiras comparadas ano a ano, conforme é feito 

hoje. Os critérios de indicação dos programas submetidos à avaliação podem, 

inclusive, constar no próprio relatório. 

Além da melhoria na execução das intervenções governamentais, o processo de 

avaliação também deve ter a finalidade de proporcionar maior transparência na 

utilização dos recursos públicos. Um fator que limita a efetiva transparência é que o 

acesso aos três relatórios de avaliação parcial de execução do plano plurianual 

2008-2011 é muito restrita, limitando-se basicamente aos integrantes da Assembleia 

Legislativa. Versões impressas e em formato digital não foram disponibilizadas para 

a sociedade e também não há versão disponível na Internet. A circulação restrita das 

informações impede uma maior transparência e dificulta que se promova o controle 

social pela comunidade. 

As dificuldades apontadas acima, contudo, não invalidam algumas virtudes 

observáveis com a iniciativa. A mais óbvia delas é que, embora existam limitações 

em relação ao acesso aos dados do relatório, há o mérito de se disponibilizar 

informações sistematizadas cujo acesso não estava disponível até 2007. 

A natureza das informações disponibilizadas pelo relatório – a exemplo dos números 

referentes à execução física e financeira de todos os programas governamentais e a 

execução financeira por Território de Identidade – torna as ações do governo mais 

transparentes e facilita a interpretação do desempenho por parte da Assembleia 

Legislativa. 

O que mais se aproxima das informações contidas nos relatórios são os dados de 

execução orçamentária de 42 programas (ano de 2010) e 40 programas (anos de 

2008 e 2009) do PPA 2008-2011 que são disponibilizados no site Transparência 

Bahia, sob a responsabilidade da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Vale 

ressaltar que o valor executado no ano é confrontado com o valor previsto para 

apenas o ano em exercício, diferentemente dos relatórios de avaliação referidos 

acima que têm o valor global do PPA como variável a ser observada. 

Um aprimoramento que pode ser incorporado é a alteração da data de entrega do 

documento à Assembleia Legislativa. Ao invés do documento ser encaminhado na 

data de abertura dos trabalhos legislativos, normalmente no dia 15 de fevereiro, o 
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relatório poderia acompanhar o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 

servir de subsídio durante a tramitação da LDO no Legislativo. A disponibilidade do 

relatório com dados sobre o desempenho do governo no exercício anterior facilitaria 

a análise da proposta apresentada pelo Executivo para o período posterior, 

embasando e justificando a manutenção da mesma ou subsidiando eventuais 

emendas de iniciativa do Legislativo. 

O relatório também deveria conter as informações dos programas sob a 

responsabilidade dos outros Poderes, haja vista que a lei que instituiu o plano não 

restringe a apresentação dos resultados alcançados com a implementação do 

mesmo apenas ao Poder Executivo. Há que se considerar que, apesar de serem 

Poderes distintos, várias ações sob a responsabilidade da Defensoria Pública (DPE), 

Ministério Público (MP), Assembleia Legislativa (AL), Tribunal de Contas do Estado 

(TCE) e Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), impactam ações de programas 

que estão sob a responsabilidade do Executivo.  

Como exemplo, podemos citar o programa da DPE de Acesso à Justiça Integral e 

Gratuita que tem como objetivo expandir o acesso à justiça, ampliando o universo de 

assistidos, oferecendo atendimento focado na qualidade e na dignidade do cidadão, 

que influencia o desempenho de alguns programas na área de justiça e segurança 

pública. Na mesma vertente encontramos o programa do MP – Luta Contra a 

Criminalidade – que objetiva contribuir com o combate à violência em parceria com 

diversos poderes públicos.  

Referente às funções básicas da avaliação, quais sejam, o aumento da eficácia e, 

principalmente da efetividade dos programas governamentais; uma maior 

transparência da utilização dos recursos públicos; e a geração de aprendizado 

organizacional, verifica-se que ainda há um caminho longo, às vezes tortuoso, mas 

não impossível de ser percorrido. Com todo o custo político e financeiro que a 

implementação de uma boa sistemática de avaliação da ação governamental possa 

acarretar corremos um risco maior ao não nos valermos dessa ferramenta para 

alavancarmos a atuação governamental para que ela ocorra de forma não só 

eficiente e eficaz, mas que consiga modificar a situação para a qual foi proposta. 
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APÊNDICE A - DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS PPA 1992-1995 

 

  
PROGRAMA SUB 

PROGRAMA 
ORÇADO 

(Cr$ 1.000,00 de maio/91)  

ÁREA SOCIAL 

Educação 9 21 341.121.915 

Saúde 1 9 367.966.472 

Segurança Pública 2 8 57.303.578 

Justiça e Direitos Humanos 1 5 22.549.988 

Trabalho e Ação Social 6 18 42.132.027 

Cultura 1 3 24.191.290 

Defesa e Proteção do Interesse Público 2 5 7.356.150 

SUBTOTAL 1 22 69 862.621.420 

ÁREA ECONÔMICA 

Turismo 1 3 65.292.600 

Indústria e Comércio 4 11 60.806.682 

Agricultura 7 16 101.105.868 

SUBTOTAL 2 12 30 227.204.150 

ÁREA DE INFRAESTRUTURA 

Transportes e Comunicações 5 15 362.317.522 

Energia 3 6 76.585.354 

Recursos Hídricos e Saneamento 2 4 159.175.149 

Habitação e Urbanismo 2 2 180.467.930 

SUBTOTAL 3 12 27 778.545.955 

ÁREA DE INSTITUCIONAL 

Planejamento 5 10 246.617.328 

Administração Financeira 2 2 313.872.958 

Administração Geral 5 11 32.650.478 

Ciência e Tecnologia 1 5 8.303.897 

Representação Jurídica do Estado 1 2 390.000 

SUBTOTAL 4 14 30 601.834.661 

ENCARGOS GERAIS DO ESTADO* 

  16 25 781.428.993 

SUBTOTAL 4 16 25 781.428.993 

TOTAL 76 181 3.251.635.179 

Fonte: Lei 6.349 de 17 de dezembro de 1991 
*Dentro dessa rubrica estão inseridos os pagamentos da dívida interna e externa e as transferências a municípios e outros 
encargos 
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APÊNDICE B - DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS PPA 1996- 1999 

(CONTINUA) 

EIXO/ VETOR/ PROGRAMA ESTRUTURANTE  VALOR (em 
R$ 1.000,00) 

DINAMIZAÇÃO SELETIVA DA BASE ECONÔMICA 

Ampliação e Modernização da Infraestrutura Econômic a 798.755 

Recuperação, Ampliação e Modernização do sistema de Transportes 701.045 

Aumento da Oferta de Energia e Geração alternativa 78.530 

Renovação e Ampliação da Rede de Comunicação 19.180 

Implantação de Infraestrutura Hídrica 376.162 

Implantação de Infraestrutura Hídrica 376.162 

Reestruturação e Modernização da Base Produtiva 1.2 80.712 

Modernização e Dinamização Seletiva da Agropecuária 282.425 

Desenvolvimento Integrado da Agroindústria 19.022 

Reestruturação Seletiva da Indústria 338.555 

Dinamização do Comércio Baiano 94.382 

Ampliação e Modernização da Mineração 43.428 

Expansão e Diversificação do Turismo 502.900 

SUBTOTAL 1 2.455.629 

DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Desenvolvimento Social e Equidade 3.451.798 

Educação de Qualidade e Qualificação para o Trabalho 1.244.669 

Cultura e Desenvolvimento Humano 83.800 

Saúde e Qualidade de Vida 1.472.827 

Ampliação e Melhoria do Sistema de Saneamento 180.467.930 

Cidadania e Defesa Social 671.180 

Trabalho e Qualidade de Vida 25.179 

Defesa da Cidadania 23.142 

Promoção Social, Integração Comunitária e Defesa Civil 39.015 

Assistência à Criança e ao Adolescente 95.183 

Segurança e Defesa Pública 129.343 

Redução dos Déficits Habitacionais 359.318 

SUBTOTAL 2 4.122.978 

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

Inovação e Desenvolvimento Tecnológico 122.075 

Desenvolvimento Tecnológico 122.075 

SUBTOTAL 3 122.075 
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(CONCLUSÃO) 

EIXO/ VETOR/ PROGRAMA ESTRUTURANTE  VALOR (em 
R$ 1.000,00) 

CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

Conservação do Meio Ambiente 64.447 

Conservação Ambiental 64.447 

SUBTOTAL 4 64.447 

INTEGRAÇÃO ESPACIAL 

Integração Espacial 576.316 

Integração Espacial e Desenvolvimento Regional 576.316 

SUBTOTAL 5 576.316 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Desenvolvimento Institucional 121.748 

Gestão Político-Administrativa 121.748 

SUBTOTAL 6 121.748 

TOTAL 7.463.193 

Fonte: Lei nº. 6.913 de 1º de novembro de 1995 
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APÊNDICE C - DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS PPA 2000 – 2003 

 

(CONTINUA) 

ESTRATÉGIA/MACRO OBJETIVO/PROGRAMA ORÇADO (R$) 

UM SALTO DE QUALIDADE NA VIDA DOS BAIANOS 

Educar para Vencer 

Ensino Aprendizagem e Regularização do Fluxo Escolar 456.822.040 

Auto Gestão da Unidade Escolar e Fortalecimento da Capacidade Local de 
Planejamento 

118.584.200 

Universalização do Acesso ao Ensino Fundamental 326.602.400 

Capacitação de Profissionais do Ensino 139.245.720 

Ampliação e Melhoria da Oferta de Ensino Médio e Educação Profissional 280.167.420 

Educação de Jovens e Adultos 81.419.000 

Ampliação e Melhoria do Ensino Superior 209.314.974 

Tecnologia Educacional e Radiodifusão Educativa 59.302.327 

Indústria Cultural 

Apoio ao Desenvolvimento Cultural 69.931.800 

Preservação e Revitalização do Patrimônio Cultural 51.777.100 

Saúde - Uma Receita de Sucesso 

Regulação e Ampliação do Sistema de Saúde 465.608.756 

Atenção e Promoção da Saúde 223.596.595 

Organização do Sistema de Saúde do Estado 85.113.960 

Vigilância e Proteção à Saúde 101.721.068 

Saúde da Família 56.556.667 

Controle e Qualidade do Sangue 42.712.000 

Capacitação de Profissionais de Saúde 39.142.392 

Saneamento e Recursos Hídricos 

Bahia Azul 324.244.000 

Infraestrutura para Saneamento Básico 359.758.000 

Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Qualidade da Água 122.333.800 

Planejamento Urbano e Habitação 

Desenvolvimento Urbano e Ordenado dos Municípios 203.624.500 

Habitação Popular - Prohab 243.525.840 

Agendas Ambientais - As Cidades e o Meio Ambiente 

Defesa e Promoção da Biodiversidade - Probio 12.010.000 

Desenvolvimento Florestal Proteção e Educação para a Conservação Ambiental 7.406.000 

Integração e Interiorização das Ações Ambientais 1.000.000 

Licenciamento, Fiscalização e Avaliação da Qualidade Ambiental 19.440.000 
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(CONTINUA) 
Segurança, Justiça e Cidadania 

Prevenção e Controle Criminal 89.257.800 

Polícia Cidadã 6.200.000 

Reestruturação do Modelo de Gestão do Sistema de Segurança Pública 17.689.200 

Menos Presos Mais Cidadãos 22.133.000 

Controle do Sistema de Trânsito 22.557.000 

Defesa de Sinistros e Situação de Calamidade Pública 125.929.872 

Capacitação de Profissionais de Segurança 6.100.000 

Promoção dos Direitos Humano e da Cidadania 3.627.000 

Proteção e Defesa do Consumidor 1.979.000 

Assistência Jurídica à População Carente 1.941.000 

Controle Social da Ação Policial 120.000 

Ação direta pela inclusão social 

Mãos à Obra 85.533.788 

Ação Criança 173.552.024 

Erradicação do Trabalho e Exploração Infantil 130.914.020 

Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário 113.797.760 

Abastecimento Alimentar 28.615.000 

Apoio a Comunidades Rurais - Produzir 188.843.140 

Desenvolvimento Comunitário da Região do Rio Gavião - Pró-Gavião 49.701.000 

Desenvolvimento e Organização Fundiária 38.840.000 

Desenvolvimento do Desporto e Lazer 16.200.000 

Atenção Especial a Portadores de Deficiência 17.442.982 

Atenção Especial ao Idoso 9.363.462 

SUBTOTAL 1 5.251.297.607 

CRESCER, DESCONCENTRAR E DIVERSIFICAR: UMA ESTRATÉG IA DE DESENVOLVIMENTO 
EQUILIBRADO 

Infraestrutura e integração econômica e social 

Expansão e Modernização Rodoviária 477.354.000 

Caminhos da Integração 81.056.000 

Expansão e Modernização Energética 82.838.000 

Expansão e Modernização Hidroviária 2.200.000 

Expansão e Modernização Aeroportuária 10.202.000 

Expansão do Sistema de Telecomunicações 11.109.000 

A integração regional - criar e distribuir riquezas  

Fomento do Vale do São Francisco 1.400.000 

Assistência Municipal - Produr 232.905.000 

Planejamento Regional 700.000 
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(CONTINUA) 

A integração regional - criar e distribuir riquezas  

Planejamento e Articulação do Planejamento 10.620.400 

Informação e Conhecimento 46.548.112 

SUBTOTAL 2 956.932.512 

PROMOVER A EXPANSÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS 

Atrair empresas e promover o avanço científico e te cnológico 

Atração de Investimentos e Fomento à Competitividade Industrial 351.230.800 

Pesquisa e Difusão Tecnológica 192.934.794 

Mineração - acelerando o desenvolvimento 

Identificação, Desenvolvimento e Exploração de Recursos Minerais 42.588.700 

Turismo, comércio, serviços e exportações 

Desenvolvimento Turístico - Bahia Turismo nº 1 370.578.040 

Atração de Investimentos e Fomento à Competitividade no Setor de Comércio e 
Serviços 52.467.000 

Organização da Produção e Comercialização Artesanal 7.250.000 

Desenvolvimento e modernização da agropecuária 

Erradicação da Febre Aftosa 20.980.000 

Desenvolvimento da Irrigação 86.210.920 

Atração de Investimentos Agropecuários 2.000.000 

Desenvolvimento da Agricultura Moderna 21.340.000 

Modernização da Pecuária Baiana 15.999.000 

Desenvolvimento da Lavouras Tradicionais 13.728.000 

Desenvolvimento da Aquicultura e da Pesca 12.628.000 

Defesa Agropecuária 23.216.000 

SUBTOTAL 3 1.213.151.254 

APROFUNDAR E CONSOLIDAR A MODERNIZAÇÃO DO ESTADO 

Investir na qualidade dos serviços: o cidadão é con tribuinte e cliente do estado 

PromoSefaz 53.167.000 

Modelos de Excelência para Atendimento ao Cidadão 5.635.000 

Investir na qualidade dos serviços: o cidadão é con tribuinte e cliente do estado 

Fiscalização da Aplicação da Lei 6.424.000 

Fortalecer a administração e qualificar o servidor 

Valorização do Servidor Público 41.070.560 

Serviços de Tecnologia da Informação para o Estado - Infoestado 5.985.000 

Um novo modelo de gerenciamento: a cultura da trans parência e da responsabilidade 

Modernização da Administração Pública 185.177.900 

Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos 10.504.200 
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(CONCLUSÃO) 

Um novo modelo de gerenciamento: a cultura da trans parência e da responsabilidade 

Assessoria, Consultoria e Defesa do Estado em Juízo 1.842.000 

Modernização dos Parques Computacional e Gráfico do Estado 30.422.700 

SUBTOTAL 4 340.228.360 

TOTAL 7.761.609.733 

Fonte: Lei nº. 7.525 de 22 de outubro de 1999  
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APÊNDICE D - DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS PPA 2004 – 2007 

 

 

(CONTINUA) 

ESTRATÉGIA/LINHA DE INTERVENÇÃO/PROGRAMA ORÇADO 
(R$ Mil) 

BAHIA DE TODA GENTE 

Assistência Social 

Bahia Urgente: Políticas Assistenciais, Compensatórias e Emergenciais 494.516 

Qualidade de Vida e Promoção da Cidadania 

Educação para Todos: Universalização da Educação Básica 1.103.151 

Mais Saúde: Universalização e Qualidade dos Serviços de Saúde 1.922.161 

Saneamento é Vida: Ampliação e Qualidade dos Serviços 1.180.378 

Energia e Comunicação para Todos 249.868 

Viver Melhor: Acesso e Melhoria Habitacional Urbana e Rural 831.978 

Bahia Igual para Todos: Acesso à Justiça e Cidadania 15.282 

Educação Nota 10: Qualidade da Educação 698.464 

Dinamização da Cultura e Difusão do Esporte e Lazer 63.444 

Amparo e Defesa do Cidadão 

Bahia Alerta: Defesa Civil 30.197 

Bahia em Paz: Prevenção e Combate à Criminalidade 691.224 

Humanização do Trânsito 56.090 

SUBTOTAL 1 7.336.753 

BAHIA QUE FAZ 

Internacionalização da Bahia 

Fluxo de Bens e Serviços e Fortalecimento das Empresas e Produtos 248.169 

Adensamento da Matriz Econômica e Desenvolvimento T ecnológico 

Cadeias Produtivas  667.990 

Ciência, Tecnologia e Inovação 255.962 

Inclusão Socioeconômica 

Gerando Negócios: Apoio ao Trabalhador e a Micro, Pequeno e Médio 
Empreendimentos 969.282 

Frutos da Terra: Agroinvestimentos 243.173 

Terra para Plantar: Reforma Agrária 93.769 

Organizando a Produção: Produtividade e Competitividade 114.579 

Atração e Fomento Empresarial 

Atrativos do Desenvolvimento: Políticas de Incentivo e Atração de Investimentos 677.394 

SUBTOTAL 2 3.270.318 
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(CONTINUA) 

RIQUEZAS DA BOA TERRA 

Recuperação dos Recursos Degradados 

Reviver Nossas Águas e Renascer Nossa Terra: Recursos Naturais 44.430 

Uso Sustentável dos Recursos Naturais e Culturais 

De Olho na Natureza: Gestão dos Recursos Ambientais, Fomento a Tecnologias 
Limpas Normatização e Procedimentos 

359.342 

Preservando Nossa História: Patrimônio Histórico e Cultural 119.182 

Educação Ambiental 

Consciência Ambiental 11.795 

SUBTOTAL 3 534.749 

CAMINHOS DA BAHIA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

Articulação Logística em Escala Internacional 

Portas da Bahia: Fortalecimento de Portos, Retroportos e Aeroportos 8.072 

Construindo Caminhos: a Intermodalidade 966.436 

Reestruturação da Matriz Energética 

Diversificação e Articulação da Matriz Energética 528.530 

SUBTOTAL 4 1.503.038 

GESTÃO SOLIDÁRIA GOVERNO COMPETENTE 

Gestão Compartilhada 

Avaliação Constante: Um Monitoramento de Qualidade 22.506 

Promoção de Parcerias: Compromisso de Todos 62.443 

Modelos de Gestão Pública: Descentralização e Fomento à Capacidade Local de 
Gestão 

189.131 

Qualidade na Prestação de Serviços Públicos 

Atendimento ao Cidadão: Foco na Qualidade 149.566 

Regulação de Serviços Públicos 23.822 

Modernização e Ampliação dos Serviços Públicos 334.605 

Advocacia do Estado 12.508 

Qualificação e Valorização do Servidor 

Formação, Profissionalização e Atendimento ao Servidor 54.513 

Produção de Informação e Conhecimento 

Produzindo Conhecimento 103.697 

Planejamento e Articulação do Conhecimento 

Desenvolvimento Regional 20.418 

SUBTOTAL 5 973.209 
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(CONCLUSÃO) 

AÇÕES DO JUDICIÁRIO, LEGISLATIVO E MINISTÉRIO PÚBLI CO EM DEFESA DO INTERESSE 
PÚBLICO 

Poder Legislativo 

Ação Legislativa 17.068 

Controle Externo do Estado 138.521 

Controle Externo dos Municípios 5.856 

Poder Judiciário 

Justiça Cidadã 13.202 

Modernização do Processo Judicial 34.689 

Modernização Administrativa 34.802 

Ministério Público 

Modernização das Políticas Organizacionais e de gestão do Ministério Público 30.177 

Luta Contra a Criminalidade e Defesa dos Interesses Individuais Indisponíveis 3.000 

Direitos da Coletividade em Primeiro Lugar 8.770 

SUBTOTAL 6 286.085 

TOTAL 13.904.152 

Fonte: Lei n° 8.885  de 17 de novembro de 2003  
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APÊNDICE E - DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS PPA 2008 – 2011 

 

(CONTINUA) 

DIRETRIZ ESTRATÉGICA/PROGRAMA ORÇADO        
(R$ Mil) 

Garantir Educação Pública de Qualidade Comprometida  com as Demandas de Aprendizagem 
do Cidadão 

Gestão e Sustentabilidade da Educação Básica 284.230 

Melhoria da Infraestrutura da Educação Básica 135.874 

Formação Inicial e Continuada do Profissional da Educação 95.963 

Inclusão pela Educação 70.074 

Qualidade na Educação Básica: Inovação Curricular 62.721 

Todos pela Alfabetização - TOPA 104.822 

Educação Superior no Século XXI 262.825 

Melhoria da Infraestrutura da Educação Superior 98.367 

Educação Integrada: Cooperação Técnico-Pedagógica com os Municípios 64.378 

Expansão da Educação Profissional e Tecnológica 80.170 

Garantir ao Cidadão Acesso Integral, Humanizado e d e Qualidade às Ações e serviços de 
Saúde, Articulados, Territorialmente de Forma Parti cipativa e Intersetorial 

Gestão Estratégica, Participativa e Efetiva em Saúde 15.258 

O SUS é uma Escola: Política Estadual de Educação Permanente em Saúde 138.117 

Regula Saúde: Acesso Organizado e Resolutivo ao SUS 24.161  

Regionalização Viva e Solidária em Saúde 1.853  

Saúde Bahia 49.629  

Expansão e Qualificação da Atenção Básica com Inclusão Social 206.497  

Reorganização da Atenção Especializada 2.528.094 

Reorganização da Atenção às Urgências 149.204 

Atenção Integral à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações Especiais 
de Agravo 79.199 

Assistência Farmacêutica 980.424 

Qualidade do Sangue, Assistência Hematológica e Hemoterápica 78.405  

Integração e Operação das práticas de Vigilância da Saúde 104.784  

Expansão e Melhoria da Infraestrutura de Saúde 207.226  

Promover o Desenvolvimento com Inclusão Social 

Desenvolvimento Social Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais da 
Bahia 16.652 

Gestão da Política de Aplicações de Recursos do Funcep 1.060  
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(CONTINUA) 

Promover o Desenvolvimento com Inclusão Social 

Esporte e Lazer: Ação participativa e Integrada 33.618 

Artesanato Baiano: Estímulo ao Talento e à Criatividade 10.647   

Bahia Jovem: Oportunidades e Direitos 146.491  

Trabalho Decente: Trabalhador Cidadão 55.521  

Bahia Solidária: Mais Trabalho e Renda 157.602 

Esporte de Alto Rendimento 55.065 

Atendimento e Ressocialização da Criança e Adolescente 93.581 

Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único de Programas Sociais 
da Bahia 

2.549 

Assistência Social: Construindo o Desenvolvimento 280.547 

Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS 3.056 

Segurança Alimentar e Nutricional 130.193 

Gestão do Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN 198 

Desenvolvimento Social sustentável em Comunidades Remanescentes de 
Quilombos 

1.138  

Fortalecer as Identidades Culturais nos Territórios , Acolhendo as Diversidades e 
Assegurando o Acesso à Produção e ao Consumo de Ben s Culturais 

História, Memória e Patrimônio 40.144 

Procultura: Promoção da Cultura 125.431  

Fomento à Economia da Cultura 3.264  

Gestão da Cultura 38.108  

Desenvolvimento Territorial da Cultura 5.590  

Desenvolver a Infraestrutura Social (Habitação, San eamento e Energia) 

Universalização do Serviço de Energia Elétrica 532.212 

Dias Melhores: Urbanização e Desenvolvimento Integrado em Áreas Carentes  103.647 

Cidades Sustentáveis: Desenvolvimento Urbano 46.659  

Dias Melhores: Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais 18.950  

Mobilidade Urbana e Interurbana 134.257  

Dias Melhores: Urbanização Integrada de Assentamentos Precários 138.238  

Dias Melhores: Provisão de Habitação 147.105 

Regularização Jurídico-fundiária em Áreas Urbanas 9.750  

Tudo Limpo - Resíduos Sólidos 33.910  

Esgotamento Sanitário, Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 770.757  

Ampliação da Oferta Hídrica para o Semiárido - Proágua 65.075  

Água para Todos - PAT 850.198  
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(CONTINUA) 

Desenvolver a Infraestrutura Social (Habitação, San eamento e Energia) 

Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano 23.245  

Modernização Institucional e Reestruturação dos Instrumentos de Gestão 56.565  

Promover Políticas de Igualdade e de Direitos Human os, com Foco em Etnia e Gênero 

Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor 2.515 

Gestão da Política de Cidadania e Direitos Humanos 7.974 

Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos. 13.694  

Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres  2.024 

Promoção da Igualdade Racial e de Gênero 5.732  

Fortalecimento de Ações Públicas para Incorporação e Promoção da Igualdade 
Racial e de Gênero 4.268  

Garantir a Segurança e a Integridade ao Cidadão, Ce ntrando Ações na Informação, 
Inteligência, na Prevenção e no Respeito aos Direit os Humanos 

Gestão do sistema Penitenciário 212.356 

Infraestrutura para o Sistema Penitenciário 171.796 

Ressocialização: Direito do Preso 33.498 

Expansão e Modernização do Sistema de Segurança Pública 217.338  

Polícia Capacitada, Sociedade Bem Atendida 20.244  

Polícia Integrada, Sociedade Protegida 44.256  

Educação para a Cidadania e Segurança no Trânsito 58.258  

Gestão do Trânsito e Qualidade no Atendimento 63.027  

Defesa Civil 74.186  

Promover a Gestão Pública com Democracia, Participa ção e Transparência 

Adequação do Parque Predial Administrativo do Estado 47.473 

Desenvolvimento de Modelos de Descentralização e de Parcerias  2.241 

Educação Tributária  49.066 

Promosefaz II: Modernização da Gestão Fiscal  35.384 

Defesa Jurídica do Estado  9.738 

Gestão da Política de Comunicação do Governo  92.787 

Gestão da Política e Articulação do Governo  2.376 

Participação e Controle Social  24.111 

Gestão Pública Moderna e Transparente  64.837 

Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados  49.639 
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(CONTINUA) 

Promover a Gestão Pública com Democracia, Participa ção e Transparência 

Gestão Estratégica do Planejamento Governamental  29.546 

Planejamento e Gestão da Informação 15.650  

Integração e Fortalecimento da Gestão de Pessoas 45.443  

Saúde para o Servidor 2.682.409  

Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados: PNAGE - Ba 20.734  

Gestão de Compras Públicas, Logística e de Patrimônio 12.654  

Fortalecimento da Gestão Municipal 17.820  

Gestão das Políticas de Desenvolvimento Regional 2.835  

Qualidade no Atendimento da Administração Pública 134.597  

Qualidade na Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC para a 
Administração Pública 

7.370  

Dinamizar e Adensar Cadeias produtivas (Indústria, Comércio, Serviços e Mineração), 
Articulando Redes de Diferentes Portes e Empreendim entos Solidários, com Melhor 
Distribuição Territorial 

Mineração, Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental 127.446 

Dinamização e Diversificação da Política de Comercialização da Ebal 294.658 

Desenvolvimento do Sistema de Metrologia, Qualidade e Certificação  10.087 

Dinamização do Setor de Comércio e Serviços  6.701 

Desenvolvimento Industrial com Adensamento das Cadeias Produtivas e 
Integração das Pequenas e Médias Empresas 

 73.328 

Fomento e Desenvolvimento do Setor Mineral com Inclusão Social  23.912 

Dinamizar o Turismo e Serviços Superiores Geradores  de Emprego e Renda 

Turismo Étnico-afro e Cultural 9.274 

Atração de Investimentos e do Fluxo Turístico 64.523 

Prodetur: Fortalecimento das Zonas Turísticas 58.906 

Inpactur: Infraestrutura para Aceleração do Crescimento do Turismo  57.494 

Dinamização da Cadeia Produtiva do Turismo  12.620 

Qualidade dos Serviços Turísticos  18.789 

Interiorização e Regionalização do Turismo 29.130 

Dinamizar a Agricultura Familiar e Desenvolver o Ag ronegócio Articulado com a Rede de 
Produção Estadual 

Gente de Valor: Desenvolvimento de Comunidades Rurais nas Áreas mais 
Carentes do estado da Bahia - Prodecar 

77.934  

Implementação de Projetos de apoio à Produção e Infraestrutura Social 3.320  
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(CONTINUA) 

Dinamizar a Agricultura Familiar e Desenvolver o Ag ronegócio Articulado com a Rede de 
Produção Estadual 

Produzir: Programa de Combate á Pobreza Rural 97.676  

Reforma Agrária 48.326  

Qualificar: Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária para a 
Agricultura Familiar 

200.728  

Terra da Gente: Fortalecimento das Cadeias Produtivas Agropecuárias 323.844  

Bahia Protegida: Fiscalização do Trânsito de Animais e Vegetais 13.347  

Bahia que Produz: Sanidade Animal e Vegetal 41.377  

Bahia Saudável: Segurança Alimentar com Qualidade 5.272  

Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e Pesca e Comercialização da 
Produção 

51.487  

Sertão Produtivo: Dinamização das Cadeias Produtivas do Semiárido 21.251  

Desenvolvimento da Irrigação 31.883  

Políticas de Incentivos à Atração de Investimentos Agropecuários 5.738  

Recuperar e Ampliar a Infraestrutura Econômica e Lo gística 

Expansão da Oferta de Gás Natural 304.664 

Universalização dos Serviços Básicos de Telecomunicações  41.998 

Conquistando Horizontes: Infraestrutura de Transportes Rodoviários  602.436 

Conquistando Horizontes: Restauração e Manutenção de Rodovias - Premar  294.885 

Encurtando Distâncias: Logística de Transporte e Infraestrutura para a 
Intermodalidade 

 248.185 

Preservar e Recuperar o Meio Ambiente e sua Sustent abilidade 

Mata Branca: Conservação e Gestão Sustentável do Bioma Caatinga 828 

Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos - PGRH II  65.500 

Gestão dos Recursos Hídricos para o Desenvolvimento Sustentável  49.642 

Monitoramento e Controle Ambiental - Monitora  25.286 

Desenvolvimento Ambiental - PDA  35.077 

Conservação e Sustentabilidade do Patrimônio Natural  62.715 

Valorização dos Ativos Ambientais, Promoção do Conhecimento e Inovação  32.903 

Recuperação ambiental da Baía de Todos os Santos - BTS  16.770 

Planejamento, Gestão e Política Ambiental  10.149 

Velho Chico Vivo  44.415 

Articular a Base Científica com Tecnologia Aplicada  ao Desenvolvimento 

Fortalecimento dos arranjos Produtivos Locais - APL 31.390 

Inova Bahia: Desenvolvimento da Base Científica, Tecnológica e de Inovação  488.781 

Energia Alternativa Renovável  13.896 
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Articular a Base Científica com Tecnologia Aplicada  ao Desenvolvimento 

TecnoVia: Parque Tecnológico de Salvador  49.615 

Biossustentável: Produção e Uso de Biocombustíveis da Bahia  82.896 

Apoio ao Desenvolvimento do Setor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação - TIC 

 27.385 

Inclusão Sociodigital  23.644 

Popularização da Ciência  7.176 

Tecnologia Ambiental, Fitoterápica e Desenvolvimento Sustentável  6.678 

Desenvolvimento do Empreendedorismo e da Inovação Tecnológica  6.221 

Integrar a Bahia com a Economia Global e Nacional 

Relações e Negociações da Bahia no Âmbito dos Organismos Internacionais 5.151 

Desenvolvimento e Expansão do Comércio Exterior  15.796 

Planejamento e Gestão de Vetores do Desenvolvimento das Forças Produtivas 
no Oeste Baiano 

 930 

Garantir o Exercício Pleno da Ação Legislativa 

Fortalecimento da Atuação Legislativa 37.770 

Fortalecer o Controle Externo das Contas Públicas E staduais 

Fortalecimento do Controle Externo Estadual 279.555 

Fortalecer o Controle Externo das Contas Públicas M unicipais 

Fortalecimento do Controle Externo Municipal 7.495 

Garantir a Prestação dos Serviços Judiciais com Qua lidade e Eficiência 

Modernização da Gestão Administrativa e Judicial 66.291 

Justiça Presente 2.662  

Defender a Ordem Jurídica, os Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis 

Modernização das Políticas Organizacional e de Gestão 25.324 

Luta Contra a Criminalidade 545  

Direitos da Coletividade em Primeiro Lugar 1.455  

Meio Ambiente: Defesa do Patrimônio Natural 4.986  

Garantir a Prestação da Assistência Jurídica Integr al e Gratuita 

Fortalecimento da Gestão da Defensoria Pública do Estado 6.484 

Acesso à Justiça Integral e Gratuita 2.753  

Fonte: Lei n° 10.705 de 14 de novembro de 2007  

 


