
 

 

 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO FINACEIRA 
GOVERNAMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 

Autora: Dilma Santana de Jesus 
 
 
 
 
 
 

Gerenciamento de Processos: Uma oportunidade para o 
aperfeiçoamento do Planejamento Governamental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador 
Maio de 2011



 

Autora: Dilma Santana de Jesus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerenciamento de Processos: uma oportunidade para o 
aperfeiçoamento do Planejamento Governamental 

 
 
 
 
 

Projeto de Intervenção Organizacional apresentado 
ao Núcleo de Pós-Graduação em Administração da 
Universidade Federal da Bahia – NPGA/UFBA, 
como requisito para a obtenção do grau de 
Especialista em Administração Financeira 
Governamental. 
 
Orientador (a): Profº Ernani Coelho Neto. 
Co-orientador (a): Profº José Carlos Sales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador 
Maio de 2011 



 

SUMÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 

03 

2. DIAGNÓSTICO  
2.1. Contexto do Problema 06 
2.2. Análise de Dados 14 
2.3. Definição do Problema 
 

21 

3. MARCO TÉCNICO E TEÓRICO 
 

23 

4. PROGNÓSTICO  
4.1. Situação Pretendida 25 
4.2. Recomendações 27 
4.3. Atores Envolvidos 29 
4.4. Responsabilidades 30 
4.5. Limitações das Recomendações 
 

30 

5. CRONOGRAMA E RECURSOS  
5.1. Cronograma de Implantação 31 
5.2. Orçamento para Implantação 
 

31 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

32 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 33 
 



3 
 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente Projeto de Intervenção visa o aperfeiçoamento da função de 

Planejamento no Estado da Bahia, por meio da melhoria dos seus processos, em 

especial os de formulação e gestão dos Programas de Governo, com conseqüente 

maior efetividade da Política Pública desenvolvida.  

 

Este trabalho está inserido na linha de pesquisa “Princípios Orçamentários e 

Administração Financeira Governamental”, alinhado com a temática da Auditoria 

Operacional aplicada aos Programas de Governo, considerada como uma ferramenta 

gerencial com potencial capacidade de contribuir para a melhoria do desempenho 

das ações de governo, tanto diretamente, quando aponta os problemas e 

oportunidades de melhoria identificados numa dada avaliação, quanto indiretamente, 

por meio da explicitação dos princípios, padrões e mecanismos considerados 

adequados e requeridos no Programa avaliado. 

 

A escolha do tema, alternativo à relação pré-formatada pelos patrocinadores deste 

curso, “Gerenciamento de Processos: uma oportunidade para o aperfeiçoamento do 

Planejamento Governamental”, resulta do reconhecimento de que o gerenciamento 

de processos é a opção com maior chance de contribuir para o aperfeiçoamento do 

planejamento da ação governamental pelo foco que tem nos resultados, 

oportunizando com seus métodos a modelagem e a melhoria dos processos 

organizacionais, no caso em tela, a formulação e gestão dos Programas de Governo. 

 

Porque o Programa é o elemento de materialização da Política Pública, os órgãos de 

controle, internos e externos, o tem como objeto de avaliação da economicidade, 

eficiência, eficácia e efetividade, pelo exame de todos os aspectos envolvidos: 

objetivos definidos, recursos alocados, ações desenvolvidas, bens e serviços 

disponibilizados e objetivos atingidos.  

 

Por esta razão, foram analisados os Sumários Executivos elaborados e publicados 

pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia – TCE/BA, referentes às auditorias 

operacionais realizadas em programas ou ações governamentais, no período do PPA 
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2004-2007. E demonstrada a necessidade de aperfeiçoamento do processo de gestão 

dos Programas desenvolvidos no Estado da Bahia, em face da diversidade de 

deficiências, operacionais e de controle, constatadas pelo TCE em programas e 

ações considerados como prioritárias para o Governo.  

 

Além das constatações da Auditoria Operacional, a pesquisa apresenta e detalha 

como indicador para a evidenciação de que há carência de melhoria dos processos 

de Planejamento, o volume significativo de modificações programáticas e 

orçamentárias realizadas no período de 2008 a 2010 e a baixa execução dos 

Programas do PPA. 

 

Justifica-se intervir para o aperfeiçoamento do Planejamento no Estado da Bahia 

pela fundamental importânc ia que tem esta função da Administração Pública para a 

aplicação racional e responsável dos recursos públicos, em prol do desenvolvimento 

socioeconômico do Estado, de forma sustentável. A melhoria dos seus processos se 

mostra necessária para a sistematização e otimização dos seus procedimentos e para 

a definição de um arranjo institucional com forte articulação sistêmica e 

envolvimento do nível estratégico, sem o que se põe em risco a eficiência, eficácia e 

efetividade da Política Pública. 

 

Na forma como originalmente o Roteiro Base foi apresentado, o Projeto tinha como 

objetivo específico a sistematização do processo de formulação dos Programas de 

Governo. No curso da pesquisa, entretanto, a visão da extensão do problema foi 

ampliada, sendo identificada a necessidade de melhoria dos processos de 

formulação e de gestão dos Programas, este último responsável pela identificação e 

correção tempestiva dos desvios que se apresentam na operacionalização e controle 

das ações que os órgãos e entidades da Administração, no âmbito das suas 

competências, realizam para a consecução dos Programas. 

 

Outro fato relevante, que impôs um novo contorno para a intervenção 

organizacional que se vislumbra, é que a Secretaria de Planejamento do Estado da 

Bahia - Seplan, órgão central do Sistema de Planejamento, buscando solucionar as 

carências existentes, iniciou, em 2011, o desenvolvimento do projeto Sepege – 
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Sistema Estadual de Planejamento e Gestão Estratégica e do projeto de  

Desenvolvimento de Metodologia de Monitoramento e Avaliação. 

 

Acrescente-se a esses o projeto para implantação do Fiplan – Sistema Informatizado 

de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade, iniciado desde novembro 

de 2009, que tem como meta a implantação do primeiro módulo em 2012, cujo 

escopo impacta também os processos de formulação e gestão dos programas, por 

informatizar o cadastro e manutenção de toda a base de dados, bem como os 

relatórios operacionais e gerencias pertinentes.  

 

O potencial que tem o gerenciamento de processos para a melhoria do desempenho 

do Planejamento tem sido verificado na prática, pela aplicação da técnica de 

modelagem e análise de processos, para a identificação de oportunidades de 

melhoria, ou para a tomada de decisões quanto ao escopo a ser customizado, no 

desenvolvimento dos projetos supracitados: Sepege, Metodologia de Monitoramento 

e Avaliação e Fiplan.      

 

Diante disso, a percepção é que este Projeto de Intervenção Organizacional tem os 

seus objetivos, geral e específico, atendidos pelos Projetos acima descritos, contudo 

com uma oportunidade de agregar valor, na proposta de condução conjunta, 

coordenada e integrada, de forma que o paralelismo em que estão sendo 

desenvolvidos não prejudique os resultados esperados. 

 

A pesquisa está referenciada na base legal, doutrina e artigos pertinentes aos temas 

de Planejamento Governamental e de Gerenciamento de Processos, nas normas e 

manuais da Auditoria Operacional, publicados pelos órgãos oficiais de controle 

externo da União e do Estado e em indicadores da gestão orçamentária, levantados 

na base de dados dos sistemas de informações coorporativos. Ademais, na própria 

experiência e observação crítica vivenciada no desempenho de atividades na 

Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia - Seplan. 

 

A estrutura deste Projeto de Intervenção Organizacional está em conformidade com 

as Normas Técnicas pertinentes, bem como com a orientação de conteúdo dada pelo 
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Núcleo de Pós-Graduação desta renomada Escola. Inicia-se com a apresentação dos 

aspectos mais específicos da intervenção pretendida, o eixo da pesquisa, a 

motivação do tema escolhido, a justificativa e objetivos do trabalho. Na seqüência, 

delineia-se o diagnóstico do problema, com a abordagem dos pontos de relevância, 

o marco técnico e teórico, para então tratar do prognóstico, detalhando-se a solução 

pretendida, cronograma e recursos para implantação. Por último, conclui-se com as 

considerações finais. 

 

 

2. DIAGNÓSTICO 

 

2.1. Contexto do Problema 

 

Segundo o pensador contemporâneo, Carlos Matus (1996), “Planejar significa 

pensar antes de agir, pensar sistematicamente, com método; explicar cada uma 

das possibilidades e analisar suas respectivas vantagens e desvantagens;”. 1 

 

Corroborando, num recente trabalho, o Ministério de Planejamento, Orçamento 

e Gestão, por meio da sua Secretaria de Planejamento e Investimentos 

Estratégicos (2010), definiu: 

 

Planejar é uma atividade estratégica alinhada com uma visão de futuro 

estabelecida, que se desenvolve a partir das necessidades das organizações em 

coordenar recursos humanos, materiais, financeiros e logísticos. É estabelecer, 

a priori, os resultados ou objetivos a serem alcançados, sob o contexto 

estratégico da organização, e definir as ações, os produtos e as metas para que 

se atinjam tais resultados no prazo estipulado. Em uma sociedade competitiva e 

complexa, planejar é vital, pois significa estruturar-se para enfrentar alterações 

de contexto que requeiram um processo decisório tempestivo que propicie 

eventuais correções de rumo.2 

 

                                                 
1 HUERTAS, Franco. O método PES: entrevistas com Matus . São Paulo: Edições Fundap, 1996. P. 12. 
2 Brasil. Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos 
Estratégicos. Conhecimento das Políticas Públicas Organizado em Temas. Brasília: MP. SPI, 2010. 
Disponível em <http://portalspi.planejamento.gov.br>. Acesso em 16/04/2011. P. 13. 
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A crescente demanda da sociedade por serviços impõe ao administrador público 

uma maior eficiência na aplicação dos recursos públicos, com maior eficácia e 

efetividade das ações desenvolvidas, tornando a função de planejamento cada 

vez mais reconhecida e vital, senão vejamos: 

  
O Planejamento, tal como é conhecido, revela -se uma atividade recente na 

história, sendo introduzido nas organizações especialmente como decorrência 

da crescente complexidade das demandas da sociedade, que passa a exigir 

maior qualidade, diversidade e disponibilidade dos produtos e serviços 

ofertados pelos governos e pelo setor privado. A diversidade de experiências e 

de estudos relacionados à gestão de processos e produtos em instituições de 

toda natureza, nas últimas décadas, tem propiciado importantes progressos no 

conhecimento e nas práticas de planejamento.3  

 

Planejamento pode ser entendido como o conjunto de ações desenvolvidas, de 

forma sistemática e continuada, com o objetivo de selecionar os meios 

disponíveis mais adequados para a realização de resultados definidos 

previamente do modo mais eficiente.4  

 

A Carta Magna pátria, promulgada em 05 de outubro de 1988, define os 

seguintes instrumentos de planejamento:  

 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:  

        I - o plano plurianual;  

        II - as diretrizes orçamentárias;  

        III - os orçamentos anuais. 

        § 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal 

para as despesas de capital e outras delas decorrentes  e para as relativas aos 

programas de duração continuada.  

        § 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e 

prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital 

para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei 

orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e 

                                                 
3 ALBUQUERQUE, Claudiano Manoel; MEDEIROS, Márcio Bastos; SILVA, Paulo Henrique Feijó de. 
Gestão de finanças públicas . 2ª Edição. Brasília: Editora Gestão Pública, 2008. P. 113. 
4 Idem, p. 114. 
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estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 

fomento. 

       [...] 

       § 9º - Cabe à lei complementar: 

        I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração 

e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei 

orçamentária anual; [omissis] 5 

 

Suscitada Lei do § 9º não foi até o momento instituída, pelo que as regras para a 

vigência e prazos para a elaboração dos instrumentos tem sido conforme 

definido nos Atos e Disposições Constitucionais Transitórias, artigo 35, da 

Constituição: 

  

        § 2º - Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 

165, § 9º, I e II, serão obedecidas as seguintes normas: 

        I - o projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro 

exercício financeiro do mandato presidencial subseqüente, será encaminhado 

até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e 

devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa; 

        II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito 

meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para 

sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa; 

        III - o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até quatro 

meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção 

até o encerramento da sessão legislativa.6 

 

Da norma constitucional se depreende que os instrumentos legais de 

planejamento estão organizados numa estrutura hierarquizada, em que o Plano 

Plurianual – PPA, com vigência estabelecida para quatro anos, é determinante 

para os orçamentos anuais, regrados por meio da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA. 

 

                                                 
5 Brasil. Constituição (1988): Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 
1988. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 
09/04/2011. 
6 Idem.  



9 
 

 

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

são instrumentos de planejamento de curto prazo, de caráter mais operacional, 

com vigência de um exercício fiscal. A primeira, como o nome sugere, 

estabelece diretrizes, prioridades e limites para a elaboração e execução da Lei 

Orçamentária, que estima a receita e fixa a despesa a ser realizada pelos órgãos 

e entidades da Administração Pública, direta e indireta, para a realização das 

ações, quais sejam os projetos, atividades e operações especiais, visando à 

prestação do serviço à sociedade. 

 

Embora a Constituição não exija a instituição do Plano Estratégico, é de 

fundamental importância que as organizações desenvolvam a prática da sua 

elaboração. Trata-se do instrumento de maior amplitude, com horizontes de 

longo prazo, coerente com a Visão de Futuro, Missão e Objetivos mais 

abrangentes definidos para o Estado. 

 
A estratégia é a principal referência da instituição em suas ações cotidianas. As 

escolhas nos níveis tático e operacional deverão ser procedidas de modo a 

garantir que a instituição evolua dentro da estratégia traçada. A essas escolhas 

denominamos opções táticas e operacionais. 

 

Assim, o planejamento estratégico tem a função de, por meio da estratégia 

traçada, orientar a gestão das organizações e influenciar o processo decisório 

de seus dirigentes. 

 

Alguns pressupostos são comuns às diferentes metodologias de planejamento 

estratégico: 

• Deve contribuir para a consecução dos objetivos organizacionais; 

• Deve preceder as demais funções da organização; 

• Deve buscar o maior nível possível de penetração e abrangência, podendo 

inclusive provocar modificações na forma de atuação da organização; 

• Deve buscar maior eficiência, eficácia e efetividade (maximização dos 

resultados e minimização das deficiências).7 

 

 Do Plano Estratégico devem ser geradas as diretrizes e prioridades do plano 

tático, considerado como no Plano Plurianual – PPA, de médio prazo, que tem 
                                                 
7 ALBUQUERQUE; FEIJÓ; SILVA (2008). Ob. Cit. P. 118. 
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como unidade de composição o Programa de Governo, constituído por um 

conjunto de ações correlacionadas para a consecução de uma Política Pública. 

 

O Plano Plurianual – PPA é o instrumento legal de planejamento de maior 

alcance temporal no estabelecimento das prioridades e no direcionamento das 

ações do governo. [...]. 

 

Considerando sua relevância como instrumento de planejamento da ação de 

governo, o PPA necessita ser formulado, executado, acompanhado e avaliado 

segundo rígidos critérios que lhe garantam: credibilidade [...], universalidade 

[...] e vitalidade [...]. 

 

Nesse sentido, estimula-se que a formulação do Plano Plurianual seja precedida 

de um planejamento estratégico, ou, ao menos, que seu processo de formulação 

seja baseado em metodologias que garantam a prevalência da visão estratégica 

no conjunto do PPA. Um plano excessivamente operacional pode condená-lo 

ao fracasso por sua incapacidade de adaptar-se ao comportamento das inúmeras 

variáveis que compõem o cenário no qual está inserido o governo.8 

 

Os Programas configuram-se como o elemento de materialização de Políticas 

Públicas, tendo para o PPA uma função estruturante, ao passo que promove a 

sua integração com os instrumentos de caráter operacional, LDO e LOA. 

 

 A formulação dos Programas deve estar pautada por métodos e padrões que 

possibilitem aos gestores governamentais, aos órgãos de controle e a sociedade 

a plena compreensão dos objetivos e produtos definidos, tendo em vista o 

acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações e dos resultados 

esperados. 

 

A Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia é o órgão da Administração 

Pública estadual responsável por todos os processos do Planejamento 

Governamental, o que inclui a elaboração dos seus instrumentos e a gestão dos 

planos e orçamentos. 

 

                                                 
8 Idem. P.145. 
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Conforme a Lei nº 2.321, de 11 de abril de 1966, atualizada pela Lei Delegada 

nº 32, de 3 de março de 1983, o Sistema Estadual de Planejamento – SEP 

configura-se num arranjo institucional hierarquizado, instituído para a  

finalidade precípua de planejamento, onde a Seplan figura como órgão central. 9 

 

Nos termos do Manual de Orçamento Público – MOP, editado pelo Estado da 

Bahia: 

 
A concepção sistêmica do planejamento busca a adoção de um modelo que 

favoreça a sinergia entre os atores envolvidos no processo de planejamento, 

incluindo todos os órgãos e entidades da administração pública e a 

representatividade da sociedade civil, objetivando identificar soluções 

integradas para promover o desenvolvimento do Estado, possibilitar o 

atendimento das demandas sociais e racionalizar o funcionamento da máquina 

pública.10 

 

Na concepção do SEP, sob a coordenação direta do órgão central, os órgãos 

setoriais, representados pela Administração Direta do Poder Executivo, 

desempenham suas funções nos processos de planejamento. Por sua vez, sob a 

coordenação direta dos órgãos setoriais, atuam os órgãos seccionais, 

representados pela Administração Indireta, que inclui: fundações, autarquias, 

empresas públicas e sociedades de economia mista. 

 

Ocorre, porém, que faltam articulação e visão sistêmica adequada entre os 

atores participantes do planejamento estatal, do que decorrem deficiências para 

os produtos gerados, tensão e sobrecarga em determinados setores da estrutura 

administrativa, quando da elaboração dos instrumentos de planejamento. 

 

Não fosse o bastante, os processos de formulação e gestão dos Programas de 

Governo, de maior significação para a efetividade das Políticas Públicas, não 

estão sistematizados, ao contrário, são desenvolvidos por meio de critérios e 

                                                 
9 Bahia. Secretaria de Planejamento. Manual de Orçamento Público – MOP. Salvador: Seplan, 2011. P. 
15. Disponível em <www.seplan.ba.gov.br>. Acesso em 09/04/2011.  
10 Idem. P. 15 
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procedimento definidos ao tempo que estão sendo realizados, com um alto grau 

de dependência da interação e esforço pessoal em todos os níveis envolvidos.  

 

A limitação de planejamento e organização, não apenas no órgão central, mas 

também nos demais órgãos setoriais e seccionais do SEP, impactam o 

desempenho dos Programas executados pela Administração, o que é 

reiteradamente apontado pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, quando 

da realização das auditorias operacionais. 

 

A auditoria operacional, realizada para ava liação do desempenho de Programas, 

deve ser vista como uma ferramenta de auxílio à alta gestão, para apontamento 

de problemas e recomendações de soluções, que muito contribui para que os 

resultados almejados sejam alcançados. 

 

Segundo as Normas de Auditoria da INTOSAI – Internacional Organization of 

Supreme Audit Institutions, a Auditoria Operacional, aplicada ao setor público, 

consiste num exame independente para verificação da economicidade, 

eficiência, eficácia e efetividade de um Programa de Governo ou de um Órgão 

da Administração Pública.11 

 

Até mesmo a viabilidade da Auditoria Operacional sobre um Programa depende 

da adequação dos procedimentos adotados na sua elaboração e 

desenvolvimento. É necessária a objetividade dos atributos definidos para as 

ações planejadas, com metas físicas e resultados esperados consistentes com o 

contexto da Política Pública em que estão inseridas. 

 

Realizada a verificação, a equipe de auditores apresenta e discute com o gestor 

público os seus “achados”, que dizem respeito às eventuais deficiências no 

desempenho do Programa, quanto aos aspectos da economicidade, eficiência, 

                                                 
11 INTOSAI - Internacional Organization of Supreme Audit Institutions. Diretrizes 

para a aplicação de auditoria operacional. Tradução: Tribunal de Contas do 

Estado da Bahia. Salvador: TCE, 2005. Pp. 15-36. 
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eficácia e efetividade, preservando de questionamento certos aspectos que 

digam respeito ao campo da conveniência e oportunidade política do objeto 

avaliado. 

 

A economicidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade são conceitos nucleares 

para os procedimentos da Auditoria Operacional, os quais estão apresentados de 

forma muito clara e objetiva no Manual de Auditoria Operacional do Tribunal 

de Contas da União – TCU: 

 

A economicidade é a minimização dos custos dos recursos utilizados na 

consecução de uma atividade, sem comprometimento dos padrões de 

qualidade. Refere-se à capacidade de uma instituição gerir adequadamente os 

recursos financeiros colocados à sua disposição. 

 

A eficiência é definida como a relação entre os produtos (bens e serviços) 

gerados por uma atividade e os custos dos insumos empregados para produzi-

los, em um determinado período de tempo, mantidos os padrões de qualidade.  

 

A eficácia é definida como o grau de alcance das metas programadas (bens e 

serviços) em um determinado tempo, independentemente dos custos 

implicados. 

 

A efetividade diz respeito ao alcance dos resultados pretendidos, a médio e 

longo prazo. Refere -se à relação entre os resultados de uma intervenção ou 

programa, em termos de efeitos sobre a população alvo (impactos observados), 

e os objetivos pretendidos (impactos esperados), traduzidos pelos objetivos 

finalísticos da intervenção.12 

 

O TCU destaca, ainda, outras dimensões do desempenho como a qualidade e a 

equidade na distribuição dos bens e serviços prestados e o grau de adequação 

dos resultados dos Programas às necessidades dos clientes-cidadãos, os quais 

podem ser vistos também como um alargamento do conceito da efetividade. 

 

                                                 
12 Tribunal de Contas da União. Manual de auditoria operacional . 3ª edição. Brasília: TCU, Seprog, 
2010. P. 12-13. 
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Assim, agindo de forma pró-ativa, a economicidade, a eficiência, a eficácia e a 

efetividade devem ser aspectos examinados no desempenho dos Programas 

Governamentais do Estado da Bahia, por meio de um processo de 

monitoramento e avaliação, que urge ser definido e implantado no Estado da 

Bahia. 

 

 

2.2. Análise de Dados 

 

Para a evidenciação da não efetividade do Planejamento, foi feita a análise dos 

apontamentos realizados pelo TCE em alguns dos seus trabalhos de Auditoria 

Operacional realizados no período de cobertura do PPA 2004-2007. 

 

A pertinência do estudo dos procedimentos da Auditoria Operacional para o 

propósito referido pode ser confirmada pelo próprio órgão de controle, que 

apresenta os seus Sumários Executivos como segue: 

 

Ao longo dos últimos cinco anos o Tribunal de Contas do Estado da Bahia tem 

intensificado suas ações no sentido de contribuir para o fortalecimento do 

controle social, por meio, sobretudo, da divulgação dos resultados das 

auditorias operacionais realizadas em programas governamentais. 

 

Essas auditorias abordam aspectos relacionados ao desempenho da gestão 

pública, procedendo uma análise qualitativa do gasto público e apresentam 

sugestões com vistas à melhoria de aspectos relacionados com a 

implementação de determinado programa ou ação governamental.13 

 

A quantidade e diversidade de problemas relatados nos Sumários Executivos 

publicados pelo TCE, referentes às verificações da Auditoria Operacional 

realizadas em uma série de programas ou ações governamentais, está 

apresentado no Quadro 01 abaixo. 

 

 
                                                 
13 Bahia. Tribunal de Contas do Estado. Avaliação da Ação Formação de Profissional de Educação. 
Sumário Executivo. Salvador: TCE, 2009. P. 09. 
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Quadro 01 – Deficiências de Desempenho em Programas de Governo 

 

Objeto da Auditoria Deficiências Identificadas  

Programa Mais Saúde. 
Ação: Atenção à Saúde do 
Portador de Deficiência. 
 
Objetivo do Programa/Ação: 
Garantir a equidade no 
acesso da população às 
ações de promoção, 
prevenção e recuperação da 
saúde, nos vários níveis de 
atenção, visando à redução 
da morbi-mortalidade e à 
diminuição das 
desigualdades sociais. 
 
PPA 2004-2007. 
 
Processo TCE/009008/2005. 

Capacidade instalada dos Centros de Reabilitação inferior à 
demanda. 
 
Dificuldade de deslocamento da pessoa com deficiência até 
o Centro de Reabilitação. 
 
Desconhecimento por parte do público-alvo sobre as ações 
do Programa. 
 
Estrutura física inadequada e ausência de equipamentos nos 
Centros de Reabilitação. 
 
Ausência de assistência técnica para prótese, órteses e meios 
auxiliares de locomoção. 
 
Ausência de discussão, no âmbito dos Conselhos Municipais 
de Saúde, das questões relativas à saúde da pessoa com 
deficiência. 
 
Fragilidade nos mecanismos de controle da ação (registros 
cadastrais, de demandas e de prestação dos serviços,  falta de 
planejamento de compras, etc.). 
 

Programa Viver Melhor. 
Ação: Infraestrutura e 
Equipamentos Habitacionais 
/ Pró-Moradia. 
 
Objetivo do Programa/Ação: 
recuperar áreas degradadas, 
insalubres ou inadequadas 
para moradia, através de 
construção habitacional para 
famílias remanejadas e de 
melhorias habitacionais, 
incluindo-se unidades 
sanitárias, infraestrutura, 
equipamentos comunitários, 
serviços urbanos, 
regularização fundiária e 
promoção social. 
 
PPA 2004-2007. 
 
Processo TCE/000767/2006.  
 

Obras de infraestrutura e de habitação com deficiências 
construtivas. 
 
Sistema de esgotamento sanitário inoperante ou com 
deficiência de manutenção. 
 
Obras de infra-estrutura de pavimentação de ruas não 
executadas. 
 
Equipamentos urbanos mal conservados, desativados ou 
destruídos. 
 
Comunidades, previstas como necessárias de intervenção, 
não beneficiadas com equipamentos urbanos, paisagismo e 
área de lazer. 
 
Fragilidade na implementação do projeto social e pouca 
efetividade das ações de educação sanitária e ambiental. 
 

Projeto Especial Cabra Forte 
(legado do PPA 2000-2003). 
Ações específicas inseridas 
nos Programas Cadeias 
Produtivas, Frutos da Terra e 
Organizando a Produção.   
 
Objetivo Geral: melhorar a 

Fragilidade na prestação da assistência técnica e na 
capacitação prestada aos produtores e técnicos. 
 
Ausência ou insuficiência de reservas industriais de 
forragem nas propriedades. 
 
Implantação insuficiente de pontos de água confiável e 
cisternas. 
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qualidade de vida dos 
produtores rurais e suas 
famílias, através do aumento 
da renda proveniente da 
ovinocaprinocultura. 
 
Objetivos Específicos: 
ampliar e melhorar a oferta 
de água para os produtores e 
melhorar a produtividade da 
ovinocaprinocultura do 
semi -árido baiano. 
 
PPA 2004-2007. 
 
Processo TCE/000824/2006. 

 
Ações voltadas para a comercialização da produção 
insuficientes. 
 
Inconsistência e ausência de informações sobre as ações de 
capacitação e assistência técnica do Programa. 
 
Atraso na liberação de recursos financeiros,  
 
Pouco envolvimento de instituições não governamentais no 
processo de definição e acompanhamento das ações do 
Programa. 
 
Desconhecimento, por parte dos produtores, dos meios 
possíveis para denunciar falhas na execução do Programa. 
  

Projeto Mais Vida. 
Programa Bahia Urgente: 
Políticas Assistenciais, 
Compensatórias e 
Emergenciais. Ação: 
Suplementação Alimentar e 
Combate à Fome. 
 
Objetivo: aquisição e 
distribuição mensal de kits 
de gêneros alimentícios de 
primeira necessidade, 
destinados a crianças 
desnutridas com idade de 
seis meses a sete anos, 
gestantes, nutrizes e 
portadores de tuberculose, 
integrantes de famílias com 
grave carência alimentar, 
moradores dos municípios 
mais pobres da Bahia e onde 
tenham implantado o 
Programa Saúde da Família 
(PSF). 
 
PPA 2004-2007. 
 
Processo TCE/000817/2007. 
 

Atendimento a municípios que não se enquadram nos 
critérios estabelecidos no Projeto. 
 
Atendimento a apenas 40% dos municípios  previstos no 
Projeto. 
 
Interrupção da distribuição dos kits de complementação 
alimentar. 
 
Recorrentes atrasos na distribuição dos kits de 
complementação alimentar. 
 
Distribuição de apenas um kit por família, 
independentemente da quantidade de integrantes com perfil 
de beneficiário. 
 
Falta de atualização dos dados cadastrais dos beneficiários 
pelos coordenadores municipais do Projeto. 
 
Divergência entre os controles de distribuição de cupons. 
 
Relatórios de monitoramento enfatizando apenas os aspectos 
da área de saúde. 
 
Falta de acompanhamento do cumprimento das 
recomendações decorrentes das avaliações periódicas. 
 
Falta de distribuição da caderneta específica do Projeto Mais 
Vida. 
 
Ausência de Comissão Local ou Conselho de Segurança 
Alimentar nos municípios. 
 
Descumprimento da sistemática de repasse e pres tação de 
contas das parcelas do Convênio. 
 
Pagamento a maior. 
 

Programa Viver Melhor. 
Ação: Melhoria Habitacional 
para a Erradicação da 
Doença de Chagas. 
 

Melhorias realizadas, prioritariamente, em casas que 
demandavam menos serviços de reforma. 
 
Convênios com irregularidade na execução. 
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Programa Mais Saúde. 
Ação: Vigilância 
Epidemiológica de Doenças 
e Redução de Danos. 
 
Objetivo: promo ver os 
meios necessários ao 
combate da Doença de 
Chagas, através da 
construção, recuperação e 
melhoria de unidades 
habitacionais. 
 
PPA 2004-2007. 
 
Processo TCE/000818/2007. 
  

Baixa freqüência de encaminhamento de barbeiros ao Posto 
de Informação de Triatomíneos (PIT). 
 
Manutenção de casas de taipa e/ou de adobe sem reboco em 
áreas contempladas com reconstrução. 
 
Uso inadequado das casas pelo público alvo. 
 
Estrutura municipal deficiente para a execução das ações de 
controle. 
 
Conselhos municipais de saúde não exercem o controle 
social quanto às questões relativas ao controle da Doença de 
Chagas. 
 
Fragilidade dos mecanismos de acompanhamento e controle 
das ações. 
 
Fragilidade dos instrumentos de planejamento. 
  

Programa Atendimento ao 
Cidadão: Foco na Qualidade. 
Ação: Operacionalização de 
Unidades de Atendimento ao 
Cidadão. 
 
Objetivo: garantir um 
atendimento de qualidade, 
ágil e confiável aos 
cidadãos. 
 
PPA 2004-2007. 
 
Processo TCE/000819/2007. 
 

Vulnerabilidade na manutenção do conhecimento adquirido 
pelo corpo técnico. 
 
Insuficiência no monitoramento e na avaliação dos serviços 
prestados. 
 
Insuficiência do acompanhamento dos custos operacionais. 
 
Descumprimentos de procedimentos estabelecidos através 
do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). 
 
Deficiências operacionais nos postos de atendimento. 
 
 

Projeto Especial Identidade 
Digital (PID). Ações: 
Operação de Infocentros,  
Inclusão Digital e 
Alfabetização Funcional em 
Informática. 
 
Objetivo: potencializar as 
oportunidades de 
desenvolvimento espacial 
equilibrado e de inclusão 
social, por meio da 
democratização do acesso da 
população aos recursos da 
informática e da rede 
mundial de computadores – 
internet, em todas as regiões 
do Estado e para todas as 
camadas sociais. 
 
PPA 2004-2007. 
 
Processo TCE/001248/2007. 
 

Infocentros implantados em desacordo com as normas 
estabelecidas. 
 
Infocentros funcionando em desacordo com os Termos de 
Convênios e normas estabelecidas. 
 
Divulgação deficiente dos infocentros. 
 
Capacitação deficiente para os usuários. 
 
Inexistência ou baixa atuação dos Grupos de Mobilização 
Social (GMSs) 
 
Conhecimento insuficiente do programa por parte dos 
gestores de inforcentro. 
 
Fragilidade da sistemática de monitoramento e avaliação. 
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Programa Bahia em Paz: 
Prevenção e Combate à 
Criminalidade. 
 
Objetivo: aumentar a 
eficiência e eficácia do 
sistema de segurança 
pública, por meio da 
integração entre os serviços 
afins. 
 
PPA 2004-2007. 
 
Processo TCE/001744/2007. 
 

Carência ou inadequação de instalações físicas, de veículos, 
de materiais e de equipamentos. 
 
Insuficiência do efetivo policial. 
 
Deficiências nas condições de trabalho. 
 
Deficiências nos cursos de formação dos policiais. 
 
Insuficiência dos cursos de capacitação e falta de 
equitatividade na distribuição entre capital/RMS e interior 
do Estado. 
 
Deficiências no policiamento comunitário. 
 
Deficiências no funcionamento dos Conselhos Comunitários 
de Segurança Pública. 
 
Deficiências na integração entre as Polícias Civil e Militar. 
  

Programa de Formação para 
Professores (legado do PPA 
2000-2003). Programa 
Educação para Todos: 
Universalização da 
Educação Básica. Ação: 
Formação Profissional de 
Educação. 
 
Objetivo: Formar 25% dos 
professores da rede estadual 
de ensino, que não possuam 
nível superior. Objetivo 
finalístico: a melhoria da 
qualidade do ensino-
aprendizagem. 
 
PPA 2004-2007. 
 
Processo TCE/001226/2009. 
  

Demanda não atendida. 
 
Deficiência na divulgação. 
 
Restrição à participação de professores nos cursos. 
 
Fragilidade no estabelecimento de indicadores de 
desempenho. 
 
Percepção da melhoria da prática didático-pedagógica. 
 
Inexistência de avaliação sistemática da ação. 

Fonte: TCE – Série Sumários Executivos  

 

Na metodologia da Auditoria Operacional as deficiências apresentadas no 

relatório são discutidas com as áreas gestoras responsáveis e é negociado um 

plano de ação para a regularização dos problemas. 

 

Embora estes trabalhos do TCE digam respeito a um período anterior ao PPA 

atual, eles são ainda muito úteis para demonstrar a necessidade de o governo 

investir no estabelecimento de rotina para o acompanhamento e monitoramento 

das ações planejadas. 
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O Orçamento Anual e o Plano Plurianual não são peças rígidas. São 

instrumentos legais com alguma margem de modificação, autorgada pelo Poder 

Legislativo ao chefe do Poder Executivo pela necessidade de adequação à 

dinâmica da ação governamental. 

 

Tal possibilidade de modificação, entretanto, denota carência de planejamento 

quando se observa, no Quadro 02 que segue, o número de modificações, nos 

seus diversos tipos, realizadas no período de 2008 a 2010. Os dados 

apresentados foram extraídos do Siplan – Sistema Informatizado de 

Planejamento.   

 

Quadro 02 – Quantitativo de Modificações Programáticas e Orçamentárias 

 

Tipo de Modificação 2008 2009 2010 

Alteração de Elemento de Despesa 5.403 5.670 7.330 

Alteração de Fonte de Recursos 40 21 31 

Alteração de Modalidade de Aplicação 663 570 613 

Antecipação de Cronograma 1.091 786 1.357 

Credito Especial 72 1 19 

Credito Suplementar 1.977 1.786 2.909 

Crédito Suplementar de Pessoal 304 302 188 

Redimensionamento de Produto 1.713 1.706 3.054 

Remanejamento de Cronograma 88 149 209 

Reprogramação Intra-Sistema 1.035 901 1.382 

Reprogramação Intra-Sistema de Pessoal 66 76 47 

Total 12.452 11.968 17.139 

 

 

À exceção do tipo “Alteração de Elemento de Despesa”, todos os demais 

dependem da análise e aprovação da Superintendência de Orçamento Público - 

SPO, unidade da Seplan, que em face da situação acima disponibiliza toda uma 

estrutura administrativa, composta por três diretorias, estruturadas em oito 

coordenações, cuja rotina diária é atender as demandas das unidades setoriais e 

seccionais por modificação programática e orçamentária. 
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A carência de planejamento pode ser verificada também por meio dos 

indicadores da execução orçamentária, apresentados nos Quadros 03 e 04 

abaixo, elaborados a partir das informações extraídas do Siplan – Sistema 

Informatizado de Planejamento, referente ao período de 2008 a 2010. 

 

É significativo o baixo índice da execução orçamentária, medido pela relação 

do total de despesas liquidadas pelo total da dotação orçamentária alocada, por 

órgãos do Poder Executivo estadual, em que dos vinte e quatro órgãos 

relacionados treze executaram menos que 60% da dotação alocada. 

 

Quadro 03 – Índice de Execução Orçamentária 

 

Faixa do Índice da Execução Orçamentária 
 

(2008-2010) 
Quantidade de Órgãos 

Estaduais  

Até 40,00% 02 

De 40,01% até 60,00% 11 

De 60,01 até 80,00% 06 

De 80,01% até 100% 05 

TOTAL 24 

 

 

Acrescente-se que, na situação limite, ocorreu uma quantidade expressiva de 

ações planejadas sem nenhuma execução orçamentária,  em média 26,5%, como 

visto nos números abaixo tabulados: 

 

Quadro 04 – Ações sem Execução Orçamentária 

 

Ano 
Quantidade de 

Ações sem 
Execução 

Total de Ações Previstas 
no Orçamento 

% de Ações sem 
Execução 

2008 687 2153 31,91 

2009 524 1943 26,97 

2010 373 1809 20,62 

MÉDIA 26,50 
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2.3. Definição do Problema 

 

A situação problema, alvo da intervenção pretendida, é a baixa efetividade do 

Planejamento Governamental, evidenciada nos dados anteriormente 

apresentados, que se referem a: 

 

• baixo desempenho na execução dos Programas, constatado pela quantidade 

e diversidade de deficiências operacionais e de controle apontados pela 

Auditoria Operacional do TCE, no período do PPA 2004-2007; 

 

• alto índice de modificações programáticas e orçamentárias, apurado nos 

período de 2008 a 2010, nos diversos tipos existentes; 

 

• baixo índice de execução das ações planejadas para o período de 2008 a 

2010. 

 

Tais deficiências, no curso da execução, resultam de tantas outras deficiências 

que se apresentam no processo de formulação dos Programas que dizem 

respeito à falta de sistematização dos procedimentos, às dificuldades de 

articulação e visão sistêmica e ao fraco envolvimento do nível estratégico na 

discussão e definições acerca das Políticas Públicas a serem desenvolvidas. 

 

Tudo isto é agravado pela falta de um processo de gestão que acompanhe, 

monitore e avalie o desempenho dos Programas, na sua execução, para 

tempestivamente promover a correção dos desvios da boa técnica e aplicação 

dos recursos públicos.   

 

As deficiências na formulação dos Programas podem ocasionar a baixa 

consistência, estabilidade e credibilidade do conteúdo programático definido, 

com conseqüente não atendimento a certos requisitos essenciais, tais como: 

 

• alinhamento com os propósitos do Governo e as diretrizes estratégicas 

definidas para o Estado; 
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• identificação clara e consistente do objetivo do Programa, que deve guardar 

relação direta com o problema a ser solucionado, oportunidade a ser 

aproveitada ou demanda a ser atendida; 

 

• consistência e coesão com as ações correlacionadas para a consecução do 

objetivo do Programa; 

 

• especificação clara e consistente dos objetivos, metas físicas e previsão de 

custo para cada uma das ações identificadas; 

 
• adequação das metas físicas à real capacidade financeira do Estado;  

 

A Seplan, por meio da sua Superintendência de Orçamento Público, promove 

encontros anuais para articulação no âmbito do SEP, visando o alinhamento 

necessário à elaboração dos instrumentos de planejamento e à gestão 

orçamentária. 

 

Em média são realizados apenas três encontros anuais, normalmente um no 

início da execução orçamentária, outro para apresentação das metas fiscais e 

principais pontos abordados na LDO e o terceiro para apresentação dos 

parâmetros orçamentários a serem seguidos pelos órgãos setoriais e seccionais 

na elaboração da LOA. 

 

Esses encontros, embora realizados no propósito de informar parâmetros, dar 

explicações conceituais e metodológicas e esclarecer dúvidas referentes aos 

procedimentos a serem adotados, acabam por funcionar como raras 

oportunidades para o fortalecimento das relações e articulação sistêmica entre 

as instâncias central, setorial e seccional do SEP. 

 

Os questionamentos, dificuldades e dúvidas recorrentemente observadas nesses 

encontros corroboram com a visão que o problema aqui abordado é decorrente 

da falta de sistematização dos procedimentos, das dificuldades de articulação e 
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visão sistêmica e do fraco envolvimento do nível estratégico dos órgãos do 

poder estatal. 

 

 

3. MARCO TÉCNICO E TEÓRICO 

 

O marco técnico e teórico da presente pesquisa é o método de gerenciamento de 

processos aplicado à Administração  Pública. 

 

Um processo é na sua essência uma representação das atividades empreendidas e 

insumos empregados para a disponibilização de determinado produto. Há produtos 

fim, aqueles que são disponibilizados diretamente ao cliente-cidadão, e outros meio, 

aqueles que têm como cliente a Administração, como é o caso do Planejamento, por 

ser uma função sistêmica para o Estado. 

 

Modernamente, no compasso da iniciativa privada, o gerenciamento de processos, 

sejam finalísticos ou da área meio, tem sido visto como a alternativa mais eficaz no 

campo da Administração Pública para a prestação de bens e serviços de qualidade 

ao cliente-cidadão. Isto porque, focando nos resultados, o gerenciamento de 

processos se preocupa em organizar recursos e atividades, numa seqüência racional 

e otimizada, que perpassa toda a estrutura organizacional.  

 

Um dos problemas crônicos do setor público no Brasil é a predominância de 

uma prática gerencial fundamentada em estruturas com excessivos níveis 

hierárquicos e departamentos. Isso gera lentidão administrativa, comunicação 

formal, burocrática e lenta, além de serviços e produtos que não satisfazem à 

população. 

 

Contra esse problema, a administração moderna prescreve um remédio eficaz: 

o gerenciamento de processos. Esse enfoque de gestão defende que a 

organização deve mudar a forma de pensar, abandonar a visão de estrutura 

departamentalizada e concentrar a atenção nos processos. Aliado ao conceito 

de cadeia cliente-fornecedor, o gerenciamento de processos derruba barreiras 

entre as áreas da organização, elimina feudos e promove a integração, 

garantindo serviços e produtos de melhor qualidade. 
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No gerenciamento de processos, considera-se uma instituição pública um 

grande processo cuja missão é atender às necessidades do cidadão (seu 

principal cliente), mediante a prestação de serviços, gerados a partir de 

insumos, recursos e informações recebidos de fornecedores, e processados por 

servidores públicos com o uso de recursos materiais, técnicos e gerenciais. 

 

O grande processo se divide em outros mais simples, até chegar à tarefa 

individual. Os processos se interligam, formando cadeias cliente-fornecedor. A 

partir do cliente externo (cidadão), os processos se comunicam: o anterior é 

fornecedor; o seguinte, cliente.14 

 

O grande mérito do gerenciamento de processos é a quebra do paradigma vigente no 

setor público de organização administrativa vertical, que define uma hierarquia 

muitas vezes ociosa e não justificada racionalmente em face da prestação do serviço 

ao cidadão, mas para adequação de certas conveniências políticas, senão vejamos: 

 

Conforme demonstra Motta (1995), a organização horizontalizada, como um 

novo modelo de organização por processos e não por função ou tarefas, 

introduz uma visão sistêmica do trabalho, mostrando as partes e o todo, a 

interdependência entre fornecedores, executores e clientes do processo, como 

parte de uma cadeia destinada a gerar resultados organizacionais. 

 

Cada processo possui um gerente, um objetivo e indicadores de desempenho 

específicos. Os supervisores continuam a existir, no entanto, em vez de 

trabalharem com uma lista de atribuições, esses trabalham com processos 

descritos. A descrição de cada processo indica os seus objetivos, indicadores, 

clientes, produtos e resultados esperados. A hierarquia é, por definição, 

achatada, com grande uso de equipes de trabalho autosustentadas e não mais as 

unidades ou áreas funcionais representadas pelas “caixinhas”. A organização é 

direcionada para o cliente; a satisfação desse é a medida primária de 

desempenho do processo e, por conseqüência, da organização. 

 

 

                                                 
14  BATISTA, Fábio Ferreira; XAVIER, Antonio Carlos da Ressurreição; MARRA, Fátima; LONGO, 
Rose Mary Juliano. Texto para discussão: passos para o gerenciamento efetivo de processos no setor 
público: aplicações práticas . Brasília, junho de 1996. Disponível em 
<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3596&Itemid=2>. 
Acesso em 23/04/2011. 
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Segundo Motta (1995), esse tipo de estrutura traz os seguintes benefícios: 

a) habilita a organização a ter seu foco direcionado aos clientes, permitindo à 

organização antecipar e controlar mudanças; 

b) provê meios de efetivar, mais rapidamente, mudanças complexas; 

c) auxilia a organização a gerenciar efetivamente seus interrelacionamentos; 

d) provê uma visão sistêmica das atividades da organização; 

e) mantém o foco no processo; 

f) auxilia a organização a entender melhor a sua cadeia de valor;  

g) desenvolve um sistema de avaliação completo para as áreas de negócios. 15 

 
 

Com o gerenciamento de processos há chances concretas de maior efetividade das 

Políticas Públicas, com maior economicidade e eficiência no uso dos recursos 

consumidos para execução das ações, bem como a racionalização do gasto público 

com o custeio da máquina administrativa. Toda esta otimização possibilita maior 

disponibilidade de recursos para o investimento em bens e serviços para a 

sociedade.  

 

 

4. PROGNÓSTICO 

 

4.1. Situação Pretendida 

 

A solução pretendida para o problema da baixa efetividade do Planejamento 

Governamental é a aplicação do gerenciamento de processos para a otimização 

da formulação e gestão dos Programas do PPA.  

 

Para a otimização dos processos é necessário o prévio mapeamento da situação 

atual para, na seqüência, ser feita a análise crítica e a identificação das 

oportunidades de melhoria, visando a otimização dos recursos envolvidos e a 

obtenção do melhor resultado. 

                                                 
15 ASSUNÇÃO, Maria Aparecida de; MENDES, Paule Jeanne Vieira. Painel: gestão estratégica para 
excelência organizacional de órgãos públicos. Mudança e gestão de processo em organização 
pública. In: Conferência Nacional de Recursos Humanos da Administração Pública Federal. 2009. 
Disponível em <http://www.servidor.gov.br/publicacao/conferencia/100819_Conferencia.pdf>. Acesso 
em 24/04/2011. 
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A solução descrita está contida no escopo do Projeto Sepege – Sistema Estadual 

de Planejamento e Gestão Estratégica, que tem por objetivo o redesenho do 

Sistema Estadual de Planejamento - SEP, percebido como defasado e 

ineficiente para lidar com as demandas atuais, com vista à implantação de um 

modelo mais efetivo, acrescido do conceito de gestão estratégica. 

 

Este projeto conta com o apoio financeiro do Programa Nacional de Apoio à 

Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados Brasileiros e do 

Distrito Federal – PNAGE, que é um programa federal de modernização, 

voltado à melhoria da efetividade e da transparência institucional da 

administração pública. 

 

Outra iniciativa aderente à solução o Projeto de Desenvolvimento de 

Metodologia de Monitoramento e Avaliação, conduzido pela Superintendência 

de Gestão e Avaliação e encampado também com o apoio do PNAGE, para o 

desenvolvimento e implantação da referida ferramenta de gestão. 

 

Ambos os projetos, sob a coordenação da Seplan, foram iniciados no final de 

abril de 2011, tendo contratadas consultorias específicas para o 

desenvolvimento das atividades. 

 

Ademais, concorrendo para a otimização dos processos do Planejamento se tem 

ainda o Projeto Fiplan, que visa melhorar a gestão orçamentária e financeira, 

pela implantação do sistema de informação coorporativo que integrará as 

funções de planejamento e orçamento, da Seplan, e execução financeira e 

contabilidade, da Sefaz – Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 

 

O Sistema Fiplan está sendo customizado a partir da versão desenvolvida e 

cedida pelo Governo do Estado do Mato Grosso. O Projeto foi iniciado, desde 

2009, com coordenação compartilhada entre as secretarias envolvidas, e tem 

previsão de implantação para meados de 2012. O Fiplan impacta também os 

processos de formulação e gestão dos programas, por informatizar o cadastro e 
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manutenção de toda a base de dados, bem como os relatórios operacionais e 

gerencias pertinentes.  

 

Referidos projetos estão sendo desenvolvidos em paralelo, mas com alguma 

defasagem de prazo, e por diferentes Consultorias contratadas, o que representa 

um risco significativo para os resultados esperados.     

 

 

4.2. Recomendações 

 

Em face da total aderência dos Projetos acima com a solução proposta, e da 

preocupação com o fato de estarem sendo desenvolvidos em paralelo, este 

Projeto de Intervenção Organizacional tem como valor agregado, e primeira 

recomendação, a coordenação única e integrada de todas estas iniciativas.  

 

Todo o tipo de recurso deve ser avaliado no propósito da otimização dos 

processos: a estrutura organizacional e física, os instrumentos normativos e 

legais, as pessoas, os sistemas de informação e os materiais diversos. 

 

A estrutura organizacional e física a ser definida deve ser capaz de promover o 

envolvimento oportuno do nível estratégico dos órgãos e entidades envolvidos, 

bem como uma forte articulação sistêmica. 

 

Instrumentos normativos e legais devem ser disponibilizados, o bastante para  

documentação, informação e formalização das regras e procedimentos 

estabelecidos. 

 

O quadro de pessoas para o desenvolvimento das atividades deve ser um 

cuidado especial a ser tomado para a implementação do Projeto, devendo 

envolver os aspectos quantitativo e qualitativo. Para o quantitativo suficiente 

pode ser indicada a contratação de novos profissionais, por meio de concurso 

público. 
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Deve ser prevista a capacitação necessária em todos os níveis de atuação, 

inclusive a de líderes, cuja carência de preparo é comum, em se tratando de 

haver muito exercício de cargo em comissão. No primeiro momento, a 

capacitação deve contemplar os conceitos do gerenciamento de processos e das 

técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos. Posteriormente, todos 

os participantes devem ser capacitados para a readequação das suas práticas de 

trabalho às definição dos processos redesenhados. 

 

O sistema de informação é imprescindível nesse tipo de negócio, devendo ser 

avaliada a adequação da informatização dos novos procedimentos após o 

redesenho. Nesse ponto, poderá estar envolvido tanto o Siplan – Sistema de 

Informatização de Planejamento, atualmente em funcionamento, quanto o 

Fiplan, sistema em desenvolvimento. Neste último, devem ser tomadas as 

medidas necessárias para a articulação entre as lideranças dos Projetos  Sepege 

e Fiplan, de forma que não se tenha retrabalho, prejuízo financeiro e problemas 

de aderência do novo sistema aos novos processos. 

 

O processo de formulação de Programas de Governo deve ser o conjunto de 

informações de caráter programáticos, consistente e objetivo, resultantes das 

escolhas públicas, que deve comunicar, ao próprio Governo e à sociedade, “o 

que”, “como”, “quanto”, “quando”, “onde” e “porque” será realizado no 

período de vigência do PPA. 

 

A formulação de Programas deve originar das diretrizes estratégicas definidas 

no respectivo plano de longo prazo, bem como orientar as ações a serem 

empreendidas na dimensão operacional, dos orçamentos anuais. 

 

O processo de gestão deve compreender as etapas de acompanhamento das 

ações e de monitoramento e avaliação dos Programas do PPA, de forma a 

garantir a identificação e correção tempestiva de deficiências que possam 

prejudicar os resultados esperados para a política pública em questão. 
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4.3. Atores Envolvidos 

 

A implementação da solução deve produzir impacto sobre todos os 

instrumentos do planejamento governamental: Plano Estratégico, Plano 

Plurianual, Diretrizes Orçamentárias, Orçamento e Cronograma anuais, pelo 

que necessitará mobilizar ou envolver todos os atores do SEP, que participam 

dos processos de formulação e gestão de Programas. 

 

Para a realização das diversas atividades o órgão central do SEP fixa diretrizes e 

estabelece normas a serem adotadas pelos órgãos setoriais, que por sua vez se 

articulam com os órgãos seccionais a eles vinculados. A representação dos 

órgãos componentes do SEP é como segue:  

 

a. Órgão Central: A função de órgão central é desempenhada pela Secretaria 

do Planejamento, constituída pelas unidades abaixo relacionadas, as quais, 

segregadas funcionalmente, respondem por cada um dos macro-processos 

do Planejamento: 

 

• Superintendência de Planejamento Estratégico – SPE; 

 
• Superintendência de Orçamento Público – SPO; 

 
• Superintendência de Gestão e Avaliação – SGA; 

 
• Superintendência de Cooperação Técnica e Financeira para o 

Desenvolvimento – SPF e 

 
• Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI 

(autarquia). 

 

b. Órgãos Setoriais: Representados pelas unidades administrativas 

responsáveis pelo planejamento e orçamento nos órgãos da Administração 

Direta do Estado da Bahia. 
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c. Órgãos Seccionais: representados pelas unidades administrativas 

responsáveis pelo planejamento e orçamento nos órgãos da Administração 

Indireta do Estado da Bahia. 

 

d. Órgãos Parceiros: órgãos de função sistêmica do Estado, que fornecem 

informações que subsidiam o processo de elaboração dos instrumentos: 

Secretaria da Fazenda – Sefaz, Secretaria da Administração – SAEB, Casa 

Civil e Procuradoria Geral do Estado – PGE. 

 

e. Órgãos de Controle: a Auditoria Geral do Estado – AGE e o Tribunal de 

Contas do Estado – TCE. 

 

 

4.4. Responsabilidades 

 

No redesenho dos processos os titulares das unidades da Seplan, quais sejam a 

SPO, a SPE, a SPF, a SGA e a SEI, e das unidades setoriais e seccionais de 

planejamento e orçamento, são os responsáveis pelas informações da situação 

atual, validação do fluxo dos processos mapeados, e também pela análise e 

identificação das oportunidades de melhoria que resultará na proposta do novo 

desenho para os processos. 

 

 

4.5. Limitações das Recomendações 

 

Este Projeto não será capaz de corrigir ou atenuar as debilidades conseqüentes 

da ingerência política sobre as decisões do Planejamento Governamental.  

 

Embora haja a expectativa de uma maior disponibilidade financeira, pela 

racionalização dos recursos hoje aplicados, também não possibilitará a solução 

de quaisquer restrições que digam respeito à capacidade financeira do Estado, 

que cada dia é menor para fazer frente às crescentes demandas da sociedade.  
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5. CRONOGRAMA E RECURSOS 

 

5.1. Cronograma de Implantação 

 

As atividades a serem desenvolvidas no Projeto têm a seguinte previsão para 

realização: 

 

Nº Atividades Mês 
01 

Mês 
02 

Mês 
03 

Mês 
04 

Mês 
05 

Mês 
06 

Mês 
07 

Mês 
08-18 

01 

Definição e 
estruturação da 
coordenação 
integrada. 

        

02 Mapeamento da 
situação atual. 

        

03 

Análise e elaboração 
de proposta de 
redesenho e melhoria 
dos processos. 

        

04 

Validação da proposta 
de redesenho e 
melhoria dos 
processos. 

        

05 Elaboração de 
manuais. 

        

06 Elaboração do marco 
legal. 

        

07 Capacitação dos 
atores dos processos. 

        

08 Implantação.         

 

 

5.2. Orçamento para Implantação 

 

A atividade 01 do cronograma não terá despesas diretas, pois será absorvida 

pela própria estrutura organizacional da Seplan. 

 

As atividades de 02 à 08 tem como orçamento aproximadamente R$ 

1.400.000,00, que equivale ao somatório do valor dos serviços de consultoria 

contratados pela Seplan para apoio aos Projetos Sepege e de Desenvolvimento 
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da Metodologia de Monitoramento e Avaliação, cujos produtos atendem aos 

objetivos deste Projeto de Intervenção.   

 

Conforme sejam as propostas de melhoria de processos identificados como 

produtos da atividade 03, outras despesas poderão ser necessárias para a 

implementação, por exemplo, de customização de sistemas, alteração de layout 

das unidades administrativas, contratação de quadros, dentre outros. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por tudo quanto pesquisado (e aqui apresentado) conclui-se a urgência de um novo 

olhar para o Planejamento, como função da Administração Pública que necessita 

estar fortalecida e estruturada para pensar antecipadamente e, assim, conduzir a ação 

governamental, sem o que resta sobremaneira comprometida a otimização da 

aplicação dos recursos públicos, a efetividade das Políticas Públicas, e, por 

conseguinte, a satisfação do cliente-cidadão. 

 

Percebe-se que a Seplan, atenta à problemática, tem identificada a necessidade de 

melhoria dos seus produtos, pela qualificação dos seus processos, tendo nos Projetos 

Sepege e Desenvolvimento da Metodologia de Monitoramento e Avaliação os meios 

para este fim. A oportunidade da intervenção, aqui defendida, visa dar objetividade 

a estas iniciativas, para que, por meio de uma coordenação conjunta e integrada, 

atendam às recomendações aqui formuladas e garantam os resultados almejados.   

 

Desta forma, este Projeto de Intervenção Organizacional contribuirá 

significativamente para o aperfeiçoamento da função de Planejamento no Estado da 

Bahia, com a melhoria da formulação das Políticas Públicas, materializadas nos 

Programas de Governo do Plano Plurianual, bem como do desempenho da Política 

desenvolvida, pela possibilidade de identificação e ajustes tempestivos de quaisquer 

desvios observados quando do acompanhamento, monitoramento e avaliação dos 

Programas. 
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