
Oficina

“O planejamento governamental 

e o ciclo das Políticas Públicas”

Renato Boareto

Ribeirão Preto, 15 de junho de 2019



Proposta de Pauta

10h00 – Apresentação dos participantes (15’)

10h15 – Dinâmica: Pergunta aberta

10h45 – Apresentação 

11h20 – Intervalo

11h35 - Debate

12h05 – Dinâmica de Grupo

12h25 – Apresentação

12h45 – Avaliação da Oficina

13h00 - Encerramento



Dinâmica: Pergunta aberta

• Quando você ouve falar em Política Pública, qual a ideia 

que vem em sua mente? O que você compreende?



O papel do Estado



Conflito sobre o papel do Estado e do mercado – Sociedades Capitalistas

INICIATIVA PRIVADAESTADO

Conforme a ideologia predominante no 

governo, há diferentes atuações  e níveis de 

intervenção na economia:

- Liberal Clássico ( Inglaterra Século XIX)

- Neo-Liberal ( FHC, Temer, Bolsonaro)

- Desenvolvimentista (João Goulart, Brizola)

- Desenvolvimentista Distributivista ( Governo 

Lula)

INICIATIVA
PRIVADA

ESTADO
INICIATIVA PRIVADA

ESTADO



História do Planejamento no Brasil

• Era Vargas: “Revolução de 30”, Estado Novo e nacional-desenvolvimentismo

• Início da modernização conservadora: Estado intervencionista e produtor de 

crescimento, políticas sociais seletivas, centralização e déficit democrático

• Criação do Departamento Administrativo do Serviço Público -DASP (38): organização da 

Administração Pública e primeiras iniciativas de planos quinquenais (Plano Especial de 

Obras Públicas e Plano de Obras e Equipamentos –POE

Formação de um Estado nacional forte, 

centralização no Executivo (Cremação 

das bandeiras, 1937)

Direitos trabalhistas e sociais (ex. CLT,

1943), alcance restrito ao mercado

formal de trabalho urbano

Substituição das importações e

lançamento das bases para

industrialização (CSN, 1941 e

Petrobrás, 1953)

Fonte: Marcondes, Mariana M. Introdução ao planejamento. Mestrado Profissional em Políticas Públicas. Fundação Perseu Abramo- FLACSO Brasil. 2018



História do Planejamento no Brasil

• Eleição de Juscelino Kubitschek com o lema “50 anos em 5” (1956-1961)

• Plano de Metas

• 30 objetivos (31º Brasília) em 5 setores (energia, transporte, indústria de base, educação e 

alimentação)

• Disputas de concepção: Comissão Mista Brasil-Estados Unidos e Grupo Misto BNDE-CEPAL

• “Administração paralela”: criação do Conselho de Desenvolvimento, BNDE e a Grupos 

executivos

• Endividamento público: empréstimos internacionais (financiamento do capital estrangeiro)

Incentivo à indústria automobilística e à 

expansão de rodovias
Capacidade de energia elétrica era

fundamental para a industrialização (ex.

criação de Furnas, 1958)

Desenvolvimento regional e integração

–construção da nova capital como

meta-síntese (1960)

Fonte: Marcondes, Mariana M. Introdução ao planejamento. Mestrado Profissional em Políticas Públicas. Fundação Perseu Abramo- FLACSO Brasil. 2018



História do Planejamento no Brasil

• Renúncia de Jânio Quadros leva João Goulart ao poder (1962-1964)

• Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social

• Planejamento abrangente e estrutural (elaboração de Celso Furtado)

• Contenção de inflação e superação do subdesenvolvimento

• Reformas de base: reforma agrária, fiscal, educacional, urbana e eleitoral

• Crise econômica e política impediu a implementação (Golpe Cívico-Militar)

Proposta de reforma agrária com 

desapropriação-sanção e articulação 

das Ligas Camponesas

Polarização política, com defesa das

reformas de base pelos movimentos

sindicais e do campo, entre outros

Marcha da Família com Deus pela

Liberdade (1964)

reúne cerca de 500 mil pessoas

Fonte: Marcondes, Mariana M. Introdução ao planejamento. Mestrado Profissional em Políticas Públicas. Fundação Perseu Abramo- FLACSO Brasil. 2018



História do Planejamento no Brasil

Ditadura Cívico-Militar (64-85)

• Planos Nacionais de Desenvolvimento: I PND (71-74) e II PND (75-79)

• Rápido crescimento econômico, com foco em infraestrutura e logística (I PND) e bens de consumo e 

bens de capital (II PND)

• Tripé de financiamento: capital estrangeiro, capital privado nacional e capital público nacional

• Reforma Administrativa: Decreto-lei 200, 1967 (administração direta e indireta)

• Planejamento deficitário, efeitos de crise econômica e inflacionária (agravamento pelas crises do 

petróleo)

Milagre Econômico Brasileiro –rápido 

crescimento econômico e alta 

concentração de renda (68-73)

“Obras faraônicas” como

Transamazônica e Ponte Rio-Niterói (I

PND) e Itaipu (II PND)

O planejamento antidemocrático e o

crescimento econômico articulavam-se

com a repressão ditatorial

Fonte: Marcondes, Mariana M. Introdução ao planejamento. Mestrado Profissional em Políticas Públicas. Fundação Perseu Abramo- FLACSO Brasil. 2018



História do Planejamento no Brasil

• Redemocratização e a CF-88

• Participação social, descentralização e direitos sociais articulados com políticas públicas

• Planejamento e orçamento integrados e obrigatórios para todos os entes federativos

• Três instrumentos de planejamento: Plano Plurianual –PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias –LDO, Lei 

Orçamentária Anual –LOA

O modelo econômico da ditadura 

esgota-se, agravado pela crise do 

petróleo, resultando uma crise 

econômica, endividamento e inflação

“Na década de 80, ganha força a luta

pela redemocratização
Em outubro de 1988 é promulgada a

CF-88, conhecida como “Constituição

Cidadã”

Fonte: Marcondes, Mariana M. Introdução ao planejamento. Mestrado Profissional em Políticas Públicas. Fundação Perseu Abramo- FLACSO Brasil. 2018



História do Planejamento no Brasil

Reforma do Estado e modelo neoliberal

• Eleição de FHC (1995-2003): solução para 

disputa de projetos políticos e para o 

esgotamento do modelo de desenvolvimento 

conservador, através de um modelo neoliberal

• Planejamento orientado pela macroeconomia 

e medidas de austeridade e de combate à 

inflação

• Lei de Responsabilidade Fiscal

• Plano Brasil em Ação (1996-1999): 42 projetos 

estratégicos, sendo 26 de infra e 16 sociais

• Reforma do Estado(1995)

Fonte: Marcondes, Mariana M. Introdução ao planejamento. Mestrado Profissional em Políticas Públicas. Fundação Perseu Abramo- FLACSO Brasil. 2018



História do Planejamento no Brasil

Desenvolvimentismo democrático-popular

• Chegada do PT ao poder –Governo Lula (2003-2010) e Dilma (2011-2016)

• Retomada da capacidade do Estado de planejar e de promover o desenvolvimento social e econômico 

com foco na questão social

• Planos estratégicos: Agenda Social (2007), PAC 1 e 2 (2007-2010; 2011-2014), Plano Brasil sem 

Miséria (2011-2014)

Enfrentamento à pobreza e à miséria 

assumem centralidade no projeto de 

desenvolvimento, com destaque para o 

PBF

O PAC representa a retomada da

capacidade estatal de coordenar e

investir em infra e logística

Há, sobretudo no primeiro governo Lula,

uma contraditória combinação entre

medidas neoliberais e políticas sociais

orientadas para a igualdade

Fonte: Marcondes, Mariana M. Introdução ao planejamento. Mestrado Profissional em Políticas Públicas. Fundação Perseu Abramo- FLACSO Brasil. 2018



PLANO PLURIANUAL -PPA

Linhas gerais

• Vigência de quatro anos

• Define prioridades governamentais, através 

de objetivos e diretrizes, de forma 

regionalizada

• Objetivos e metas para despesas de capital 

e outras delas decorrentes, bem como para 

os programas de duração continuada

• Principal instrumento de planejamento de 

médio prazo, orienta a LDO e a LOA

• Gestão por resultado e orçamento-

programa

Críticas e limitações

• À medida que vem detalhando todas as 

despesas, deixa de possuir um objetivo 

estratégico e de definição de prioridades

• Alta setorializaçãodo planejamento, com 

“feudos” orçamentários (incompatibilidade 

com problemas multidimensionais e 

complexos)

• Na prática, possui baixa capacidade de 

adaptação às contingências

Fonte: Marcondes, Mariana M. Introdução ao planejamento. Mestrado Profissional em Políticas Públicas. Fundação Perseu Abramo- FLACSO Brasil. 2018



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS -LDO

Linhas gerais

• Vigência de um ano

• Dimensão tática do planejamento anual, 

define metas e prioridades

• Autorização para reajuste ou aumento 

salarial, contratação de pessoal e criação 

de carreiras

• A partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

deve definir os parâmetros da política de 

responsabilidade fiscal (ex. superávit 

primário, riscos e metas fiscais)

Críticas e limitações

• As potencialidades da instituição da LDO 

não foram efetivadas pois não foi 

regulamentada nesse sentido

• Acaba sendo utilizada, ainda, para definir 

normas de elaboração e execução 

orçamentária, o que deveria ser feito por 

meio de legislação específica

Fonte: Marcondes, Mariana M. Introdução ao planejamento. Mestrado Profissional em Políticas Públicas. Fundação Perseu Abramo- FLACSO Brasil. 2018



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL -LOA

Linhas gerais

• Vigência de um ano

• Dimensão operacional do planejamento 

anual

• Estima a receita e fixa a despesa

• Abarca: administrações direta e indireta, 

através dos orçamentos fiscal, da 

seguridade social e de investimento das 

empresas estatais

• Instrumento mais “situacional” e ajustável 

às contingências

Críticas e limitações

• Acaba sendo, no cotidiano da gestão 

pública, o principal instrumento de 

planejamento orçamentário

• Rotina de separação entre físico e 

orçamentário na gestão pública

• Alta rigidez (orçamento normativo

Fonte: Marcondes, Mariana M. Introdução ao planejamento. Mestrado Profissional em Políticas Públicas. Fundação Perseu Abramo- FLACSO Brasil. 2018



Responabilidades dos Governos

• As esferas de governo têm diferentes responsabilidades sobre as políticas setoriais

(Mobilidade Urbana, Habitação, Saneamento, Educação, Saúde, Assistência Social, 

Cultura, Meio Ambiente...)

• É importante compreender qual o papel de cada um  para poder  avaliar a ação e os 

resultados observados

“Falhas de “mercado” e “falhas de governo”



Exemplo das responsabilidades das esferas de governo – Mobilidade Urbana

BOARETO, Renato. A elaboração de planos de mobilidade urbana. II Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável: desafio dos novos governantes locais. Brasília 2013

As três esferas 
de governo 
têm diferentes  
atribuições 
sobre a 
política de 
mobilidade 
urbana, 
consolidadas 
pela PNMU, 
bem como 
capacidades 
distintas de 
seu 
financiamento



As Políticas Públicas



O que é Política Pública?

Celina Souza (2006), 

Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política pública:

• Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que analisa o 

governo à luz de grandes questões públicas e 

• Lynn (1980), como um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos 

específicos. 

• Peters (1986) segue o mesmo veio: política pública é a soma das atividades dos 

governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos 

cidadãos.

• Dye (1984) sintetiza a definição de política pública como “o que o governo escolhe fazer 

ou não fazer”. 

• A definição mais conhecida continua sendo a de Laswell, ou seja, decisões e análises 

sobre política pública implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por 

quê e que diferença faz. (página 24)



O que é Política Pública?

Ainda Celina Souza... (página 36)

Das diversas definições e modelos sobre políticas públicas, podemos extrair e sintetizar 

seus elementos principais:

• A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, de 

fato, faz.

• A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja materializada 

através dos governos, e não necessariamente se restringe a participantes formais, já 

que os informais são também importantes.

• A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras.

• A política pública é uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados.

• A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de longo prazo. 



O que é Política Pública?

Celina Souza (2006) afirma ainda que é possível resumir política pública como o campo do 

conhecimento por meio do qual é possível organizar a ação do Estado, analisar esta ação e 

propor mudanças no seu curso



O que é Política Pública?

A definição de “Política de mobilidade urbana” também foi objeto de análise de Oliveira e 

Gouvêa (2014) e sua relação com políticas públicas:

Com base em formulações especialmente cunhadas para responder o que são políticas 

públicas, estabeleceu-se que “política pública de mobilidade urbana é o conjunto de ações 

e omissões governamentais, com ou sem a participação direta da sociedade civil, que 

influencia e/ou regula o comportamento individual ou coletivo, comportamento esse que 

interfere no direito de acesso amplo e democrático ao espaço urbano”. Essa definição foi 

formulada com base na nossa avaliação de que as políticas públicas não são elaboradas 

exclusivamente por atores sociais e nem apenas com base em diretrizes estratégicas. Além 

disto, nossa aposta foi de que a omissão e a negligência estatais também moldam as 

políticas públicas. (página 5) 



Processo de Políticas Públicas

De forma simplificada, o Ciclo de 

Políticas públicas possui 5 etapas

Formação da 
Agenda

Identificação 
das Alternativas

DecisãoImplementação

Avaliação



Processo de Políticas Públicas

Há diferentes atividades, atores e repostas no processo que vai desde a formulação de 

política até a implementação de um projeto

Política Planejamento

Plano Plano de 

Ação

Ato

normativoProdutos Projetos



DIAGNÓSTICO

Quais são os 
problemas que 

queremos 
resolver?

(depende da 
orientação 

política)

VISÃO DO ESTADO
Economia Liberal, 

Neoliberal, 
Desenvolvimentista, 

Socialista

REALIDADE LOCAL
• População
• Renda Média
• Características do 

sistema/tema 
analisado

• Orçamento Municipal

CONDIÇÕES POLÍTICAS
• Conjuntura Política
• Reconhecimento da 

existência de 
problema

• Ativismo Político
• Organização da 

sociedade
• História 

OBJETIVOS

Quais  problemas 
serão resolvidos:

Prioridades 
Hierarquia
(o que será  
realizado)

PRINCÍPIOS E 
DIRETRIZES

Quais os valores 
políticos que 
orientam as 
soluções?
Conceito de 

Mobilidade Urbana

Demandas Critérios de 

Análise

Critérios de 

Análise

METAS
Sociais e 

Ambientais:
QA, Energia, 

Emissões
(quanto será 

realizado e em 
que prazo)

AÇÕES E 
INSTRUMENTOS

Definição 
conforme a 

realidade local
(Como

Será 
Realizado

• Barreiras e 
oportunidades
• Grau de 
contribuição para 
a solução dos 
problemas
• Viabilidade

PLANO
• Localização e 
encadeamento  
das ações
• Custos e fontes 
de $
• Cenários
(como será 
realizado)

AVALIAÇÃO
Resultados 

obtidos.
Efetividade, 
Eficiência   e 

Eficácia de cada 
ação e 

instrumento
(o que está 

acontecendo)

IMPLEMENTAÇÃO

Execução dos 
projetos e 
atividades 
escolhidas
(Realizar)

CONTROLE SOCIAL

Fonte:Adaptado de Boareto, R. 2011

REVISÃO
Correção  e 

adoção de novas 
ações e 

instrumentos

ESTRATÉGIA

Orienta a 
definição das 

ações
(De que 

forma será 
realizado?)

O

B

J

E

T

I

V

O

S

P

O

L

Í

T

I

C
O

S

Ciclo de política pública



Instrumentos de Políticas Públicas

Os instrumentos de  Comando e Controle são aqueles baseados no estabelecimento de 

limites e proibições por meio de  legislação específica e normas legais complementares, 

que podem envolver consequências cíveis ou criminais, como multas, restrições 

administrativas ou  perda de liberdade no caso de seu descumprimento

Os Econômicos são aqueles que influenciam o comportamento e as decisões dos agentes 

econômicos por meio de sinalizações dadas por financiamentos, alíquotas de impostos, 

taxas e tarifas sobre atividades, bens e serviços. 



Instrumentos de Políticas Públicas

Os instrumentos de Regulação Econômica, por sua vez, estabelecem regras para a 

concessão e a  prestação de serviços de mobilidade urbana regulados pelo Estado. 

Os instrumentos para a Construção de Capacidades aprimoram a ação e a interação dos 

governos e subsidiam a tomada de decisão dos agentes econômicos, por meio da 

disponibilização da melhor informação e conhecimento possível, tanto para as 

administrações públicas como para o cidadão. 



Instrumentos 

de Políticas Públicas 

 

                                                           
1 Os chamados programas feebate, são aqueles em que veículos mais eficientes recebem descontos de impostos e 

veículos menos eficientes pagam mais impostos. Maiores informações sobre este instrumento podem ser obtidas em 
“Best Practices for Feebate Program Design and Implementation. ICCT. 2010” 

Comando  e Controle Econômicos Regulação Econômica Construção de 

Capacidades 

- Normas de fabricação 
de produtos 

- Padrão de 
poluição/emissões para 
fontes específicas 

- Padrão de 
disponibilização de 
informações ambientais 
(consumo, eficiência) 

- Controle ou proibição de 
produto ou tipo de 
veículo;  

- Controle de processo; 
- Proibição ou restrição 

de atividades;  
- Proibição ou restrição 

de acesso e velocidade 
- Controle do uso de 

recursos naturais; 
- Exigência de elaboração 

de planos para acesso a 
recursos ( processo de 
elaboração, conteúdo 
mínimo e metas) 

- Leis e normas de uso e 
ocupação do solo; 

- Sistemas de gestão e 
metodologias de 
avaliação ambiental 

- Certificações  

- Financiamento e 
investimento público 
(empréstimos e 
repasses não 
reembolsáveis 

- Parcerias Público-
Privadas (PPP) 

- Impostos, alíquotas 
(feebate1) e 
mecanismos de 
compensação 

- Taxas e tarifas sobre 
veículos (fabricação, 
propriedade e uso), 
fontes de energia e 
externalidades; 

- Subsídios (diretos e 
cruzados); 

- Sistemas de devolução 
de depósitos;  

- Tarifas e custos de 
utilização de 
infraestruturas e 
serviços 

- Certificados de emissão 
transacionáveis e 
mercado de créditos  

- Criação de novos 
serviços/mercados 

- Formas e critérios de 
acesso a mercados,  

- Número máximo de 
operadores 

- Critérios e parâmetros 
de elaboração de 
planilhas de custos,  

- Metodologia para 
fixação de tarifas,  

- Formas de reajuste  
- Prazos de contrato 

- Manuais e cadernos 
técnicos de referência 

- Cursos de 
aprimoramento de 
equipes técnicas 

- Assistência Técnica 
- Elaboração de Acordos;  
- Criação de redes de 

cooperação, inovação e 
disseminação de boas 
práticas;  

- Sistemas de 
informações para 
subsidiar tomada de 
decisão 

- Adoção de 
procedimentos e 
protocolos para 
planejamento, 
implementação e 
avaliação; 

- Reorganização da 
estrutura de gestão 

- Campanhas de 
comunicação; 

- Fornecimento de 
informação ao cidadão; 

- Marketing ambiental. 

Fonte: elaboração própria a partir de Transportation Demand Management. 

Training Document. GTZ. Germany. 2009, NASCIMENTO, Vanessa M. et 

ali Instrumentos de políticas públicas e seus impactos para a 

sustentabilidade. Gestão & Regionalidade - Vol. 29 - Nº 86 - mai-ago/2013 e 

CAPELLA, Ana C.N. Formulação de Políticas Públicas. Coleção Governo e 

Políticas Públicas. Escola Nacional de Administração Pública – ENAP. 

Brasília. 2018


