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Projeto de Pesquisa 

 

Densidade Macroestratégica das Atividades de Planejamento  

Municipal por meio do Plano Plurianual (PPA) e em Perspectiva Comparada 

 

 

Resumo 

A pesquisa, advinda deste projeto, visa mapear em termos comparados o estado da arte da 

base estratégica dos PPAs municipais de 2006-09 e de 2010-13, para uma amostra de 

municípios do interior e litoral do estado de São Paulo Para tanto, objetiva-se a produção de 

um método de análise e uma sistemática classificação que considere i) o grau de 

compliance dos Planos Plurianuais na estruturação e execução orçamentárias e ii) a 

qualidade dos elementos estratégicos no que se referem a objetivos, justificativas, metas 

físicas e financeiras, e indicadores de políticas públicas e de gestão Trata-se de uma 

proposta de pesquisa de natureza descritivo-exploratória sobre um tema cuja produção 

acadêmica carece de sistematização, categorias analíticas ou taxonômicas. Pelo cunho 

exploratório, espera-se que esta pesquisa alcance a construção de um primeiro 

mapeamento do estado da arte da formulação estratégica da gestão pública municipal por 

meio do PPA, bem como ofereça bases para a criação de séries históricas e indicadores de 

acompanhamento das estratégias gerenciais da amostra definida e, futuramente, de outros 

governos municipais.  

Palavras-chave: Plano Plurianual (PPA), planejamento estratégico municipal, setor público 

municipal, perspectiva comparada. 

 

 

I. Identificação da Proposta. 

 

Este documento apresenta uma proposta de financiamento a uma pesquisa interinstitucional 

que nasce de projeto de pesquisa para o ingresso em 2014 do pesquisador-coordenador na 

carreira docente do curso de Administração Pública da Faculdade de Ciências e Letras de 

Araraquara da Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (FCLAr-Unesp). 

Consolida-se a elaboração deste projeto, ademais, por meio de colóquios com outros 

pesquisadores dedicados também aos temas de planejamento e orçamento e com os quais 

se pretende produzir um extenso retrato analítico do estado da arte das atividades de 

planejamento estratégico em um conjunto de municípios no estado de São Paulo. 
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No setor público, pouco tem se produzido sobre o processo de formulação ou de formação 

de estratégia em governos, em especial no nível municipal ou mesmo individualmente em 

organizações públicas da administração direta. O preenchimento desta lacuna de produção 

acadêmica, sob estas perspectivas analíticas de estratégia (formulação e formação) 

presentes em Mintzberg et al. (2006) e Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), pode iniciar-

se com a apreciação do principal meio de planejamento estratégico em governos 

municipais, o Plano Plurianual (PPA).  

Este instrumento tende a consagrar uma lógica prescritiva e formal de compreensão da 

realidade e de estabelecimento de estratégias, o que é deveras inerente ao setor público e a 

seus agentes uma vez que, pela natureza pública dos recursos e pelas exigências de 

publicização e de controles (internos e externos), se incentiva esta abordagem formalista e, 

muitas vezes, pouco adaptada de desenho e ações estratégicos em contextos políticos, 

econômicos e sociais mutantes. Este sentido prescritivo, formal e rígido é tipificado pelos 

autores por formulação estratégica decorrente de estratégias deliberadas e explícitas. 

A proposta aqui é dar tratamento analítico à formulação de estratégias nos dois últimos 

PPAs municipais executados em 23 (vinte e três municípios) do estado de São Paulo com 

mais de 200 mil habitantes. Como será apreciado em detalhes mais adiante nesta proposta, 

de uma medida analítica destes PPAs deverão ser empreendidos, após e como 

desdobramento desta primeira pesquisa, estudos de caso daquelas municipalidades que 

apresentem boas práticas de formulação estratégica via PPA, de modo que se possam 

realizar outras análises de estratégia municipal, a saber: a formação estratégica, o que 

compreende, com base nos supracitados autores, enveredar para o entendimento em 

profundidade de aspectos descritores da elaboração de estratégias por meio de processos 

de aprendizado institucional, de conflito e cooperação entre instâncias políticas e 

administrativas, e de transformação, adaptação ou enraizamento de práticas organizacionais 

de caráter estratégico. Procura-se abarcar os elementos constitutivos da estratégia que 

emergem de práticas e situações não propriamente rígidas e formais. 

Este balanço analítico em um extrato significativo de municípios oportunamente se insere 

em um momento em que se completarão (em 2015) 20 (vinte) anos do primeiro PPA no 

Brasil e em um contexto reflexivo sobre os gastos públicos seja pelas restrições 

orçamentárias consideráveis, por vezes, severas, seja pelo debate crescente nos processos 

eleitorais e na sociedade civil sobre a destinação de recursos públicos.  

O estudo a se realizar, diante dos diálogos estabelecidos com outros pesquisadores e em 

face do universo considerável de municípios a serem analisados, terá a participação de dois 

centros. De um lado, os pesquisadores do Departamento de Administração Pública da 
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FCLAr-Unesp – situada em região central do estado de São Paulo – Antonio Roberto Bono 

Olenscki (pesquisador-proponente), Valdemir Aparecido Pires (pesquisador-membro da 

equipe técnica) e Ana Cláudia Fernandes Terence (colaboradora da pesquisa) e, de outro, 

pesquisadores do curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP) – posicionada na capital do 

estado, tendo acesso in loco a instituições-fontes de pesquisa fundamentais, como o 

Tribunal de Contas do Estado – Fernando de Souza Coelho (pesquisador-membro da 

equipe técnica) e Ursula Dias Peres (pesquisadora-membro da equipe técnica). 

 

 

II. Qualificação do Principal Problema a ser abordado. 

 

O planejamento governamental assumiu com a introdução do PPA (Plano Plurianual) na 

Constituição de 1988 a possibilidade de se tornar um empreendimento mais estratégico e 

institucionalizado aos diferentes níveis de governo, diferentemente do método de 

planificação central dos governos militares que resultaram nos PNDs (Plano Nacional de 

Desenvolvimento). A Constituição Federal estabeleceu que o PPA seria o instrumento a 

partir do qual se dispõem as diretrizes para a elaboração dos orçamentos a serem 

executados; por outra, para servir como a compatibilização de objetivos político-estratégicos 

com as leis orçamentárias durante o horizonte temporal de quatro anos.  

 

A bem da verdade, Pares e Valle (2006) e Almeida (2006) levam à compreensão de que, 

enquanto – a partir de sua vigência – perduraram os efeitos deletérios da inflação à 

programação orçamentária, o PPA figurou como mais uma ação ficcional das 

administrações públicas brasileiras ou mesmo inexistiu em múltiplas localidades.  

 

No âmbito federal, segundo Paulo (2010), este instrumento de médio prazo de organização 

estratégica do gasto público, apresentou pela primeira vez no PPA 2000-03 os programas 

como unidades de gestão. Ademais, reafirmou a existência da figura de gerentes de 

programas prioritários, e produziu as primeiras inovações no sentido de associar programas 

estratégicos a resultados esperados, com metas físicas mais complexas e um maior 

realismo na atribuição de metas financeiras. Em algumas áreas prioritárias, construíram-se i) 

uma visão integradora de programas que tinham objetivos comuns e ii) uma relação explícita 

entre, de um lado, problemas sociais e infraestruturais e, de outro, alternativas de ação, com 

responsabilização e controle gerencial por resultados das lideranças gestoras. Para Pares e 

Valle (2006) o PPA federal de 2000-03 apresentou elementos inovadores com o 

deslocamento de um simples controle de gastos para a assunção de resultados esperados 
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dados as especificidades e os indicadores de cada atividade proposta. Estas iniciativas 

federais serviram como plataforma para o PPA seguinte. 

 

Com base em relatório de Yasuda et al. (2006), analistas do Banco Mundial, Paulo (2010) 

postula que houve ainda, para o PPA 2004-07, ganhos incrementais com a inserção da 

participação popular na elaboração do Plano por meio de audiências públicas em todos os 

estados da federação. Neste momento, esta participação se circunscreveu à elaboração do 

PPA e não se constituiu qualquer mecanismo de acompanhamento popular sobre a real 

consecução dos programas no decorrer de seu período de validade. 

 

Contudo, no PPA de 2008-10, o surgimento de vários planos paralelos de grande 

abrangência, como o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), o Programa de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) e a Agenda Social (AS), descaracterizaram o Plano 

Plurianual (PAULO, 2010). Esta crítica do autor se refere ao fato de que este PPA não 

redundou em um compromisso da alta administração com diretrizes, objetivos e metas ali 

postulados, ensejando esforços em muitas áreas não compatíveis com as linhas-mestre do 

PPA. Esta ocorrência no âmbito federal não leva a pensar o Plano Plurianual como um 

instrumento a priori ineficaz em produzir macroestratégias governamentais e sim permite 

compreender que o seu emprego pode ser minimizado ou estar à mercê de lógicas próprias 

de políticas de governo. 

 

Outra crítica à prática de planejamento pelo PPA, apontada por Paulo (2010), diz respeito à 

uniformização de métodos analíticos e estratégicos para uma gama muito grande de 

organizações, cujos propósitos podem se distinguir por seu grau de autonomia e entorno 

legal (administração direta ou indireta); pela natureza da atividade (pautadas por questões 

infraestruturais ou questões sociais, por exemplo) e pelos programas a elas associados 

(finalísticos ou de apoio/meio).  

 

De um ponto de vista lógico, de fato, o Plano, enquanto um planejamento com elevado grau 

de uniformidade de tratamento das múltiplas facetas da organização e da ação do Estado 

pode originar-se de predições ou pode gerar construções muito falhas. Quando se analisa a 

imensa oferta de políticas/serviços, programas e projetos públicos com participação federal, 

há, de certo, uma miríade de possibilidades de construção de objetivos, metas e indicadores 

intersetoriais, intergovernamentais, sob uma base territorial vasta e com muita diversidade 

socioeconômica. A capacidade de orientar os agentes implementadores e avaliadores se 

torna árdua tarefa; no entanto, em princípio, o PPA ainda assim pode-se conformar em um 

poderoso instrumento norteador, ao menos, da atividade orçamentária. 
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Sem embargo, há de se supor que, em bases territoriais, realidades socioeconômicas e 

capacidades institucionais distintas, se verifiquem muitas variantes em termos de densidade 

macroestratégica1 dos planos plurianuais, especialmente em níveis subnacionais, cujo 

princípio da inovação federativa possa significar múltiplas apropriações do instrumento PPA. 

 

Interessante apontar, por meio da leitura do Manual intitulado Programa de Apoio à 

Elaboração e à Implementação de PPAs Municipais 2014-17 e organizado pela Enap (2013, 

pp. 22-23), narrativas pessimistas sobre o ato de planejar, tais como:  

 

“Planejar é uma coisa, fazer é outra.” (...) “O planejamento engessa o governo.” (...) “O 

Planejamento é um rito formal, falado em código e desprovido de substância.” (...) “O 

planejamento é obra puramente técnica, deve ser neutro.” (...) “O PPA não é nada mais do 

que uma lista de obras e serviços.” 

 

Um entendimento tradicional da atividade de planejar estimula uma compreensão de que o 

planejamento é algo pretensiosamente preditivo, meramente formal, inerte, neutro e 

simplista. Em realidade, o ambiente interno e externo à gestão pública é deveras dinâmico, 

em que tanto múltiplos interesses populares, setoriais, político-eleitorais, próprios das 

burocracias de Estado quanto variáveis conjunturais e estruturais socioeconômicas denotam 

complexidade e parcialidade e podem operar mudanças de rotas na produção de políticas, 

programas e projetos. Desta feita, um plano estratégico deve ser suscetível a alterações de 

prioridades, objetivos e metas, e, ainda assim, continuar a servir para orientar os agentes 

institucionais, coletivos e individuais a (re)constituírem suas próprias bases tático-

operacionais. 

 

Mesmo no debate de gestão corporativa, em que o planejamento estratégico é percebido 

como uma atividade mais autocrática e formalista, transformações ambientais e visões dos 

vários stakeholders organizacionais (agentes diretamente afetados e envolvidos) podem 

                                                           
1 O PPA é, em tese, um produto estruturante de ações de governo, de alinhamento e sob exame 
multi-institucionais, o que, evidentemente, impõe dificuldades à formulação estratégica por não se 
referir exclusivamente a uma organização e sim a uma teia, no mais das vezes, complexa de 
organizações. Neste sentido, se refere a um planejamento macroestratégico, mais do que 
simplesmente estratégico. 
Para fins deste projeto de pesquisa, compreende-se densidade macroestratégica o grau com que: i) 
se percebam os conteúdos do PPA nas leis e execuções orçamentárias, os quais, também em caso 
de alterações, sejam explícitos/transparentes e justificados, e ii) o PPA apresente subsídios 
estratégicos por meio de objetivos, justificativas, metas físicas e financeiras, e indicadores de políticas 
públicas e de gestão consistentes e claros para as realidades institucionais e temáticas a que ele 
pertença ou se refira. 
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incitar a busca por alternativas, embasadas nos recursos, bases analíticas e indicadores 

disponíveis para, como propugna Wright (2010), alcançar resultados consistentes com a 

missão e os objetivos da organização em contextos em mutação. 

 

O PPA pode estar em consonância com estas óticas de gestão estratégica na medida em 

que é passível de câmbios no decorrer de seu exercício, embora deva guardar certo grau de 

continuidade, notadamente nas políticas tipificadas como de dimensão Estado. 

 

 

Em relação à produção técnico-científica sobre o tema do PPA, para além de uma miríade 

de manuais de elaboração e dos estudos aqui apresentados mormente ilustradores da 

realidade dos Planos Plurianuais em nível federal, uma simples apuração bibliométrica dos 

dois principais eventos acadêmicos2 – o Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Administração (Enanpad) e o Encontro Nacional de 

Administração Pública e Governo (EnAPG) – revela uma produção reduzida e incipiente. 

 

No Enanpad, de 1997 a 2014, dos onze trabalhos relacionados a este instrumento de 

planejamento governamental, apenas três versavam sobre governos subnacionais (um do 

nível estadual e dois do municipal).  

 

O estudo de Rezende (2008) procurou compreender, em pesquisa de cunho exploratória 

com uma amostra de 101 municípios, o emprego de sistemas e tecnologia de informação na 

gestão dos planos municipais, dentre eles, o PPA. Revelou, como esperado, que a 

ocorrência mais frequente e o uso mais intensivo de sistemas e tecnologia de informação 

para fins de planejamento estratégico em localidade de médio e grande porte, embora haja 

também grande variação entre estes municípios. 

 

Por seu turno, Colares e Brasil (2010) empreendem uma análise da participação social na 

elaboração, gestão e no monitoramento do Plano Plurianual 2008-11 do governo estadual 

de Minas Gerais. Conclui em linhas gerais que houve efetiva participação no processo de 

formação da agenda, porém não se produziu um controle sobre a gestão e o monitoramento 

do Plano e as execuções orçamentárias de 2008 e 2009 apresentaram um baixo nível de 

atendimento às demandas oriundas de audiências públicas. 

 

                                                           
2 Estes dois eventos podem servir como base para desnudar o estado da arte das análises e estudos 
mais sistemáticos sobre o PPA, uma vez que boa parte da produção de pesquisa brasileira em 
administração pública passa por eles. 
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Já Azevedo e Aquino (2014) traçam um quadro dos PPAs para uma amostra de municípios 

de pequeno porte (menos de 50 mil habitantes) na tentativa de identificar as preocupações 

dos responsáveis pela elaboração dos planos e com a conclusão central de que, na maioria 

destas localidades, servem tão somente para o cumprimento de dispostos legais, sem 

oferecer subsídios à gestão propriamente. 

 

Quanto ao EnAPG, dos cinco eventos ocorridos até 2013, três dos cinco trabalhos sobre 

PPA tratam de estudá-lo no âmbito subnacional (dois no nível municipal e um no estadual). 

 

Para a esfera municipal, um primeiro trabalho, de Rezende e Gagliardi (2006), trata, de 

maneira incipiente, de compreender a importância dos sistemas e tecnologia de informação 

no planejamento governamental, observando em que medida são empregados na 

formulação, gestão, divulgação e integração das ações do Plano Plurianual com outros 

planos municipais, especialmente o plano diretor, num universo amostral de 10 municípios 

(nove paranaenses e um baiano). De cunho normativo, as conclusões apresentam 

premissas para a utilização dos sistemas e tecnologia de informação para uma atividade 

integradora dos planos municipais, dada a constatação preliminar de que pouco esforço 

neste sentido havia sido realizado pelas prefeituras observadas, de uma maneira geral. 

 

Um segundo trabalho, de Cabral et al. (2012), busca especialmente propor, com um estudo 

de caso do PPA de um município de pequeno porte, de aproximadamente 39 mil habitantes, 

o emprego de indicadores desenvolvidos com base nos conceitos de eficiência, eficácia e 

efetividade, ainda que mais uma vez de modo embrionário e elementar. 

 

Ferreira, Matos e Cazaes (2012) apreciam a participação social na formação de agenda do 

governo baiano por meio dos PPAs estaduais de 2007-10 e 2011-14. Utilizando-se de 

entrevistas com organizadores e gestores dos Planos, consideraram que houve efetiva e 

positiva participação social na formulação dos PPAs, embora entendam que ainda se exija 

uma complexa institucionalidade para efeitos de implementação dos mecanismos de gestão 

democrática dos Planos. 

 

Evidencia-se, portanto, uma carência de estudos sistemáticos sobre o PPA, notadamente 

em nível subnacional. De um lado, esta baixa produção pode ser resultado de uma pouca 

preocupação de pesquisadores com a temática do planejamento governamental, em 

particular em seus aspectos estratégicos. De outro, os planos plurianuais podem ainda não 

constituir um elemento-chave para atividades de gestão estratégica no âmbito subnacional. 
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Com efeito, produzir pesquisas avaliativas consistentes do PPA em nível subnacional, 

especialmente no nível municipal, pode contribuir para a formação, de fato, de uma agenda 

de pesquisa sobre as bases estratégicas empreendidas para a ação governamental. Este 

projeto de pesquisa, assim, visa dar conta de uma análise de uma amostra relevante de 

municípios no interior e litoral do estado de São Paulo no que concerne o PPA e o 

planejamento estratégico municipal.  

 

Uma vez exposto um panorama atual de entendimentos e da produção acadêmica sobre 

PPAs, o trabalho que se pretende será norteado pelos seguintes questionamentos: o 

desenho e o conteúdo dos Planos Plurianuais municipais de 2006-09 e de 2010-13 

ofereceram mecanismos diretivo-estratégicos para a atuação e o monitoramento de 

resultados das unidades gestoras e dos gestores? Se sim, de que forma? Em que medida 

estes Planos Plurianuais, em termos de cumprimento de metas financeiras, se observa 

espelhado nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias Anuais e na 

Execução Fiscal Anual? Sob a ausência de uma tradução nas leis orçamentárias e na 

execução orçamentária do PPA originário, houve, por meio de processo legislativo, 

alterações no Plano de modo a justificar as mudanças?  

 

A amostra se estabelece pelo critério de tamanho populacional: municípios acima de 200 mil 

habitantes,3 excetuando-se os municípios da Região Metropolitana de São Paulo,4 sob o 

pressuposto de que haja uma maior probabilidade de ocorrência de capacidade institucional 

de formulação executiva própria, e não terceirizada, de planos plurianuais. Refere-se, esta 

amostra, a municípios que dispõem de múltiplas e dinâmicas atividades econômicas nas 

áreas de serviços, indústria e/ou agricultura, e alguns dos quais correspondem a 

importantes centros universitários e de inovação tecnológica. Perfaz-se, com este critério, 

um total de 23 municípios. 

 

 

III. Objetivos e Metas a serem alcançados.  

 

Uma vez definido o escopo desta pesquisa, apresentam-se os seguintes objetivos: 

 

                                                           
3 Conforme o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
4 Embora a exclusão guarde certa discricionariedade, o objetivo do trabalho é avaliar a situação do 
planejamento estratégico no interior e litoral do estado, em que as municipalidades com as 
características apontadas se encontram mais dispersas pelo território e sob menor interveniência do 
fator conurbação, tal como ocorre na Região Metropolitana de São Paulo. 
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• Realizar um amplo mapeamento comparativo do estado da arte da base estratégica dos 

PPAs de 2006-09 e 2010-13 no nível municipal, para uma amostra de municípios do interior 

e litoral do estado de São Paulo.  

• Produzir um método de análise e uma sistemática classificação que considere i) o grau de 

compliance dos Planos Plurianuais na estruturação e execução orçamentárias e ii) a 

qualidade dos elementos estratégicos no que se referem a objetivos, justificativas, metas 

físicas e financeiras, e indicadores de políticas públicas e de gestão. 

• Contribuir para o preenchimento de lacunas na produção acadêmico-científica sobre PPAs 

e, sobretudo, de variáveis compreensivas dos contornos, de elementos de empoderamento 

e efeitos da gestão estratégica no plano municipal. 

• Contribuir para a instituição de uma agenda de pesquisa sobre gestão estratégica no setor 

público municipal. 

 

 

IV. Metodologia a ser empregada.  

 

Buscar-se-á constituir uma avaliação do que denominamos densidade macroestratégica, 

que deverá ser apreciada dentro do que se concebe para efeitos da pesquisa como um 

continuum, em que possa haver posições diametralmente opostas e um conjunto variado de 

posições intermediárias. Em uma extremidade, um PPA que seja mera formalidade, de difícil 

acesso público, sem se perceber com clareza traduzido nas leis e execuções orçamentárias, 

com a ausência de variados elementos estruturadores de estratégia, tais como objetivos, 

justificativas, metas físicas e financeiras, e indicadores de gestão. Em outra, um PPA que se 

vislumbre ativo nas leis e execuções orçamentárias, o qual, em caso de alterações, estas 

sejam explícitas/transparentes e justificadas, e que apresente subsídios estratégicos por 

meio de objetivos, justificativas, metas físicas e financeiras, e indicadores de políticas 

públicas e de gestão consistentes e claros.5  

 

Em termos de classificação metodológica, esta pesquisa revela-se de natureza descritivo-

exploratória, que, de acordo com Denzin e Lincoln (2000), caracteriza-se pela procura de um 

entendimento amplo e vasto sobre a natureza geral de um problema, fenômeno ou tema, 

                                                           
5 No caso de indicadores de políticas públicas e de gestão, os trabalhos do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (2012), de Antico e Jannuzzi (2006) e de Jannuzzi (2002) 
permitem abordar a qualidade de indicadores para tomada de decisão, gestão e monitoramento 
propondo variados critérios, dentre os quais destacamos para fins desta pesquisa: utilidade, validade, 
confiabilidade, disponibilidade, simplicidade, clareza, estabilidade, mensurabilidade e temporalidade. 
São possibilidades de indicadores que versam sobre economicidade, eficiência, eficácia e, por outra 
forma, processo e resultado. 
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que permitam a posteriori desenvolver e fundamentar ideias, perspectivas, pressupostos e 

hipóteses. Normalmente, pesquisas desta ordem se sucedem em situações em que 

determinado problema, fenômeno ou tema carece de sistematização, categorias analíticas e 

taxonômicas ou teórico-explicativas definitivos. 

  

A abordagem a ser utilizada é primordialmente de ordem qualitativa e de análise estatística 

descritiva. A pesquisa vislumbra a utilização de análise documental e de dados de PPAs e 

orçamentários, como fontes primárias obtidas em relatórios de gestão fiscal, sistemas 

internos de acompanhamento e controle municipais, relatórios de Câmaras Municipais e do 

Executivo Municipal (sejam aqueles produzidos pela secretaria diretamente responsável 

pelo PPA, seja de órgãos ou unidades gestoras de programas que os tornaram disponíveis 

publicamente), no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e na Secretaria do Tesouro 

Nacional. Esta busca por dados deverá exigir, ademais, contatos diretos com e eventuais 

visitas in loco em secretarias municipais de Finanças, Planejamento e/ou Gestão. 

  

A análise documental, a estatística descritiva e a utilização de bibliografia de referência – 

notadamente em gestão estratégica e construção de indicadores de políticas públicas e de 

gestão – possibilitarão a construção de uma metodologia analítica de densidade 

macroestratégica. 

 

 

V. Principais Contribuições Científicas ou Tecnológicas da Proposta. 

 

Pelo cunho exploratório, esta pesquisa deverá alcançar a construção de um amplo 

mapeamento do estado da arte da formulação estratégica da gestão pública municipal por 

meio do PPA em um conjunto de municípios com alta probabilidade de representarem níveis 

mais elevados de capacidade institucional de produção de estratégias governamentais 

complexas e efetivadas. A partir desta pesquisa, espera-se a criação de séries históricas e 

indicadores de acompanhamento do planejamento estratégico destes e de outros governos 

municipais. 

 

De um modo geral, espera-se que, o preenchimento de lacunas i) de produções 

academicamente constituídas e celebradas e ii) de métodos de análise de múltiplos 

aspectos estratégicos do PPA no nível municipal, estimule novos esforços de pesquisa em 

outras instituições de ensino-pesquisa de administração pública. 
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No que concerne o binômio docência-pesquisa, este trabalho deverá contribuir para, em 

uma frente, aperfeiçoar o ensino de graduação nas disciplinas de Gestão e Planejamento 

Estratégico e de Planejamento e Orçamento no Setor Público – respectivamente nos cursos 

da FCLAr-Unesp e da EACH-USP – ao enriquecê-las com uma base empírica para a 

discussão de modelos teóricos ou abordagens contextualizadas em cenários tecnopolíticos 

locais6 e com conhecimento adequado às especificidades do setor público.  

 

Em outra frente, propiciar a realização de iniciações científicas que tragam retorno à 

qualidade da absorção de conteúdos desenvolvidos em sala de aula por alunos do curso de 

Administração Pública, os aproxime dos desafios e dos ganhos intelectuais da prática da 

pesquisa, e os instigue a uma trajetória de pesquisa-ação na comunidade profissional e 

institucional a que pertencem ou se inserirão. 

 

Dada a incipiência de materiais empíricos sobre o fenômeno a ser estudado, exposta em 

várias passagens deste projeto de pesquisa, espera-se também reforçar empreendimentos 

de extensão universitária por meio de projetos de formação de gestores públicos, de 

intervenção com o alunado em contextos político-administrativos municipais; enfim, de 

aproximação e de retorno do conhecimento adquirido aos operadores e às instituições 

governamentais. 

 

Outra contribuição relevante desta pesquisa é fortalecer um eixo temático sobre estratégia 

no setor público, essencial para a linha de pesquisa denominada Organizações Públicas do 

projeto, em tramitação na FCLAr-Unesp, de mestrado acadêmico e doutorado em 

Administração Pública. Contextualize-se que a área de concentração de administração 

pública e de suas especificidades tem avançado em graduação, porém muito pouco em pós-

graduação stricto sensu.  

 

Na EACH-USP, por sua vez, a realização desta pesquisa contribuirá para a linha de 

pesquisa Economia e Gestão Pública do programa de mestrado – acadêmico – em Gestão 

de Políticas Públicas (GPP). Ressalta-se que os dois docentes dessa unidade que se 

apresentam neste projeto são os responsáveis, tanto na graduação como na pós-

graduação, pelo ensino e pela pesquisa em tal área. 

 

                                                           
6 Isto se situa, por exemplo, dentro da inspiração originária do curso de Administração Pública da 
FCLAr-Unesp de focalizar estudos e currículos voltados para a compreensão das gestões municipais, 
conforme apresenta o estudo de Coelho, Olenscki e Prado (2012). Um interesse particular deste 
proponente e da equipe técnica é ter a possibilidade de retomar e/ou intensificar a leitura de 
realidades municipais, para muito além do que sua trajetória acadêmica apresenta. 
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Há a expectativa de que, com a demarcação dos casos de maior densidade 

macroestratégica, se desdobre esta pesquisa, após o seu término, em estudos em 

profundidade. Assim, poderá ser alargado o olhar empírico sobre a construção estratégica 

municipal do PPA e de eventuais outros mecanismos estratégicos gerenciais. 

 

Estes estudos de caso poderão propiciar o entendimento da formação da estratégia em 

torno dos PPAs ou para além destes, em outras palavras, poderão permitir a análise dos 

processos de aprendizado institucional, de conflito e cooperação entre instâncias políticas e 

administrativas, e de transformação, adaptação ou enraizamento de práticas organizacionais 

de caráter estratégico. Por uma apreciação preliminar do grupo de pesquisadores 

envolvidos, estes estudos poderão ser tratados por variáveis tais como: 

A) Ação/Nuance de governo – assume-se que a neutralidade no ciclo de planejamento-

orçamento inexiste. A administração pública pode ser compreendida como uma 

complexa e dinâmica estruturação de preferências moldada por grupos sociais e de 

interesse, por estruturas burocráticas em competição ou em cooperação, grupos de 

indivíduos com prevalências decisórias e interesses particulares. O mandatário, para 

além de um plano de governo, convive com estas múltiplas forças e pode sentir-se 

impelido a modificar a priorização e o conteúdo de políticas com reverberação 

inexorável no processo orçamentário. Neste sentido, em que medida e de que 

maneira o governante interfere, altera, reconstrói o processo de planejamento-

orçamento no decorrer do mandato são indagações que podem contribuir para 

revelar como se processa o planejamento estratégico municipal. Ademais, em caso 

de mudança do mandatário político, se há ou não menor consonância da execução 

orçamentária do primeiro ano de gestão (ainda sob o PPA herdado de outra gestão) 

com o planejamento definido no plano plurianual pode ser um questionamento 

revelador do grau de relevância das atividades estratégicas para a gestão municipal.  

B) Liderança(s) institucional(is) e memória institucional – via de regra, no Executivo 

municipal há uma organização central de apuração de dados e de desenho do PPA 

(em especial, em secretarias de Finanças ou Planejamento). O empoderamento da 

atividade de planejamento estratégico pode estar associado, de um lado, à 

capacidade de liderança desta organização em articular-se com o mandatário 

político, e, de outro, à memória institucional que resultou em incrementais ganhos de 

apropriação de noções estratégicas para a produção de PPAs. 

C) Participação social e permeabilidade organizacional aos cidadãos – o PPA pode ser 

um instrumento de fortalecimento da participação social na elaboração do quê e do 

como fazer, e de servir como gerador de expectativas e controle sociais. Esta 

preocupação se apresenta em proeminentes trabalhos de pesquisa de Pires (tais 
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como, por exemplo, 2011, 2007, 2001) relacionados ao orçamento participativo, à 

transparência fiscal e ao controle social sobre o gasto público. As experiências de 

boas práticas de PPA podem se relacionar à participação social efetiva na 

elaboração e no controle social do planejamento e na criação de valor público.   

D) Ciclo político-eleitoral – ações com benefícios mais de curto prazo podem ser 

privilegiadas sob a premissa de que há um ciclo de produção e exaustão de políticas 

que corresponde ao período de um mandato e que a percepção positiva do 

eleitorado se situa mormente em políticas cujos resultados se apresentem imediatos. 

Há de se supor que se se preservam programas do PPA cujos resultados (em 

termos de impacto e efeito) se façam apuráveis em um horizonte temporal de mais 

longo prazo que o ciclo de um mandato, trata-se de um ambiente sugestivo de 

fortaleza das atividades de desenho estratégico. 

E) Mensuração de necessidades e recursos – um ponto-chave para a elaboração de 

estratégias diz respeito aos recursos empregados (financeiros, humanos e 

tecnológicos). Verificar junto às instituições centrais a concepção e eventuais 

rearranjos dos recursos empregados aos programas estabelecidos no PPA pode 

fornecer subsídios indicativos para o entendimento da profundidade e da constância 

com que os programas passam por monitoramento e reavaliações. 

F) Alternativas de recursos financeiros – a ocorrência de fatores ambientais externos 

(mudanças nas regras de distribuição interfederativa de recursos, alterações no nível 

de atividade econômica, efeitos inflacionários) por vezes frequentes, pode levar ao 

aumento de restrições orçamentárias. Adicionalmente, pode-se evidenciar um 

quadro de escassez de recursos por previsões inadequadas de recursos 

orçamentários para a consecução de programas presentes no PPA. Sob o sentido de 

um planejamento estratégico, a busca por alternativas de financiamento de políticas, 

via obtenção de crédito (não simples e puramente pela lógica de endividamento de 

curto prazo para recomposição sazonal de receitas ou com comprometimento 

intertemporal da capacidade fiscal, e sim pelo senso de investimentos sociais e 

infraestruturais que podem se reverter em incrementos de receita no longo prazo, 

dentro um plano estratégico de desenvolvimento, sem elevado comprometimento à 

capacidade fiscal futura) ou pela concepção de arranjos tributários pouco explorados, 

como contribuições de melhoria, pode indicar um compromisso com a realização de 

um planejamento programático do PPA e se refere a uma visão estratégica da 

alocação de recursos dentro do ciclo planejamento-orçamento. Esta variável analítica 

tem profunda ligação com a pesquisa de doutoramento deste proponente da 

pesquisa, como se observa principalmente em Olenscki (2008) e Olenscki e Calife 

(2009). 
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G) Mecanismos de gestão tático-operacional e de projetos – a ocorrência de boas 

práticas, a partir da classificação proposta, pode derivar de ou ter efeitos em ações 

capilares de desenvolvimento estratégico-operacional. Se as instituições centrais 

buscam sintonizar a macroestratégia com metodologias tático-operacionais (tais 

como mapas estratégicos,7 Quadro Lógico, o método ZOPP – Planejamento de 

Projetos Orientados para Objetivos em tradução literal – e eventuais outros modelos) 

e de projetos (como, por exemplo, o Project Management Body of Knowledge do 

Project Management Institute)8 ou criam incentivos e políticas de 

treinamento/aperfeiçoamento profissional em gestão de projetos, há indícios de que 

as atividades estratégicas ganharam contornos ainda mais densos.    

  

 

  

                                                           
7 A prática de desenhar mapas estratégicos, como adaptações da proposta de Kaplan e Norton 
(2004), tem-se proliferado em organizações públicas federais, como o Ministério da Justiça, a 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Ministério Púbico Federal. 
8 Os instrumentos explicitados, como apontado por Pfeiffer (2006), podem se constituir em potentes 
mecanismos de orientação da operação de estratégias organizacionais na esfera pública. Neste 
sentido, pode haver a incidência de sua aplicação nos casos a serem explorados por esta pesquisa.  



15 
 

VI. Orçamento detalhado.  

 

Item Orçamentário Descrição Valor 
Unitário – 
Estimado 
(R$) 

Valor Total – 
Estimado 
(R$) 

Itens de Custeio 

Encontro da equipe técnica 
interinstitucional para 
organização bibliográfica, 
definição final de variáveis, 
operacionalização da coleta de 
dados dos municípios e escrita 
de um primeiro artigo científico 
sobre o estado da arte do 
planejamento estratégico por 
meio de Planos Plurianuais 
(PPAs) e sobre novos 
contornos conceituais e 
metodológicos para a avaliação 
de PPAs.  

2 (duas) diárias para 
2 (dois) 
pesquisadores, 
totalizando 4 (quatro 
diárias), em valor 
unitário 
correspondente ao 
que está em vigência 
pela RN 040-2013 do 
CNPq (Previsto para 
janeiro-fevereiro de 
2015). 

320,00 1.280,00 

Encontro da equipe técnica 
interinstitucional para análise de 
dados, e organização e início 
de escrita de artigos científicos.  

2 (duas) diárias para 
2 (dois) 
pesquisadores, 
totalizando 4 (quatro 
diárias) em valor 
unitário 
correspondente ao 
que está em vigência 
pela RN 040-2013 do 
CNPq (Previsto para 
março-abril de 2016). 

320,00 1.280,00 

Encontro da equipe técnica 
interinstitucional para início da 
produção de relatório técnico 
final de pesquisa, definição de 
uma segunda etapa e proposta 
de pesquisa com estudos de 
casos em profundidade a partir 
das realidades de maior 
densidade macroestratégica 
pelo PPA . 

3 (três) diárias para 2 
(dois) pesquisadores, 
totalizando 6 (seis 
diárias) em valor 
unitário 
correspondente ao 
que está em vigência 
pela RN 040-2013 do 
CNPq (Previsto para 
setembro de 2016). 

320,00 1.920,00 

Custos de transporte para os 
encontros da equipe técnica.  

6 (seis) passagens 
aéreas SP-
Araraquara-SP (ida e 
volta) ou combustível 
e pedágio (Previstos 
para janeiro-fevereiro 
de 2015, março-abril 
de 2016 e setembro 
de 2016). 

500,00 3.000,00 
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Item Orçamentário Descrição Valor 
Unitário – 
Estimado 
(R$) 

Valor Total – 
Estimado 
(R$) 

Itens de Custeio (Continuação) 

Visitas in loco em munícipios 
que compõem a amostra de 
pesquisa. 

Projeção de 15 
(quinze) diárias para 1 
(um(a)) 
pesquisador(a) cada, 
para os casos em que 
as informações sobre 
o PPA e as 
execuções 
orçamentárias não 
forem suficientes por 
outros meios de 
pesquisa (Entre 
março de 2015 e 
fevereiro de 2016). 

320,00 4.800,00 

Custos de transporte para 
visitas in loco em munícipios 
que compõem a amostra de 
pesquisa 

Projeção de 15 
passagens aéreas ou 
combustível e 
pedágio para 1 
(um(a)) 
pesquisador(a) cada, 
para os casos em que 
as informações sobre 
o PPA e as 
execuções 
orçamentárias não 
forem suficientes por 
outros meios de 
pesquisa (Entre 
março de 2015 e 
fevereiro de 2016). 

400,00 6.000,00 

Papel e cartuchos/toners de 
impressora 

- - 800,00 

Itens de Capital – Equipamentos 

Notebooks de suporte para 
deslocamento nas atividades in 
loco dos pesquisadores.  

2 (dois) notebooks, 1 
(um) para cada 
centro, incluídos 
sistema operacional, 
Office e antivírus 
(Previsto para janeiro 
de 2015). 

3.500,00 7.000,00 

Impressoras Multifuncionais 
para o uso dos pesquisadores e 
discentes auxiliares nos centros 
de pesquisa. 

2 (duas) impressoras, 
1 (uma) para cada 
centro (Previsto para 
janeiro de 2015). 

500,00 1.000,00 

TOTAL - - 27.080,00 
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VII. Cronograma Físico-Financeiro. 

 

Período Atividades Dispêndios (R$) 

Janeiro e fevereiro 
de 2015 

Organização bibliográfica, 
definição final de variáveis, 
operacionalização da coleta de 
dados dos municípios e escrita de 
um primeiro artigo científico sobre 
o estado da arte do planejamento 
estratégico por meio de Planos 
Plurianuais (PPAs) e sobre novos 
contornos conceituais e 
metodológicos para a avaliação de 
PPAs. 

1.280,00 (diárias)  
1.000,00 (passagens ou 
combustível e pedágio) 
7.000,00 (notebooks) 
1.000,00 (impressoras) 
150,00 (material de 
consumo para impressão) 

Março de 2015 a 
fevereiro de 2016 

Coleta de informações e dados de 
PPAs e leis orçamentárias dos 23 
(vinte e três) municípios que 
compõem a amostra. 

4.800,00 (diárias) 
6.000,00 (passagens ou 
combustível e pedágio) 
500,00 (material de 
consumo para impressão) 

Março a agosto de 
2016 

Análise de dados, e organização e 
escrita de resultados de pesquisa 
em artigos científicos. 

1.280,00 (diárias)  
1.000,00 (passagens ou 
combustível e pedágio) 
150,00 (material de 
consumo para impressão) 

Setembro e 
outubro de 2016 

Produção de relatório técnico final 
de pesquisa. 

1.920,00 (diárias)  
1.000,00 (passagens ou 
combustível e pedágio) 
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VIII. Identificação dos Participantes do Projeto. 

 

Antonio Roberto Bono Olenscki (pesquisador-proponente e coordenador, FCLAr-

Unesp)  

Possui graduação (1997) em Ciências Sociais - ênfase em Ciência Política pela 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). É mestre (2003) e doutor (2008) em 

Administração Pública e Governo pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo-

Fundação Getulio Vargas (EAESP-FGV). Atualmente é professor do curso de Administração 

Pública da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista de Araraquara 

(FCLAr-Unesp), lecionando as disciplinas de Gestão e Planejamento Estratégico e Gestão 

de Projetos. Também atua como revisor da Revista de Administração Pública (RAP), 

colidera o Grupo de Pesquisa sobre Controle Social do Gasto Público – em que desenvolve 

as temáticas relacionadas a planejamento estratégico no setor público – e é coeditor da 

Revista Temas de Administração Pública da FCLAr-Unesp. 

 

Fernando de Souza Coelho (pesquisador-membro da equipe técnica, EACH-USP)  

Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo (1998), 

mestrado (2002) e doutorado (2006) em Administração Pública e Governo pela Escola de 

Administração de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (EAESP-FGV). Atualmente é 

Professor Doutor (MS-3) da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de 

São Paulo (EACH-USP) atuando no Curso de Graduação em Gestão de Políticas Públicas 

(o qual coordenou entre 2011/1-2013/1), no Programa de Mestrado em Gestão de Políticas 

Públicas e no Programa de Mestrado em Sistemas Complexos. Tem experiência acadêmica 

nos campos do saber de Gestão de Políticas Públicas e Gerência de Organizações 

Públicas, com atividades de docência, pesquisa e extensão nos seguintes temas: ensino em 

administração pública, planejamento no setor público, políticas públicas em educação, 

recursos humanos no governo e marketing de serviços públicos. É revisor dos periódicos 

Revista de Administração Pública - RAP, RAC, O&S, CGG e Revista de Sociologia e 

Política, Líder de Tema da Divisão Acadêmica de Administração Pública da ANPAD no 

biênio 2013-2014 e Diretor de Relações Institucionais da Sociedade Brasileira de 

Administração Pública (SBAP). 

 

Ursula Dias Peres (pesquisadora-membro da equipe técnica, EACH-USP)  

Possui graduação em Administração Pública pela Fundação Getulio Vargas - SP (1993), 

mestrado e doutorado em Economia pela Fundação Getulio Vargas - SP (2007). Atuou 

como gestora na área de orçamento público e consultora de empresas e governos nas 

áreas de planejamento e orçamento, gestão de políticas públicas, recursos da educação e 
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fundos municipais. Foi Assessora Geral do Orçamento na Secretaria de Finanças do 

Município de São Paulo. Foi Secretária Adjunta de Planejamento, Orçamento e Gestão no 

Município de São Paulo. Atualmente é Professora Doutora da EACH/USP no Curso de 

Gestão de Políticas Públicas e nos Programas de Mestrado - Mudança Social e Participação 

Política e Gestão de Políticas Públicas. 

 

Valdemir Aparecido Pires (pesquisador-membro da equipe técnica, FCLAr-Unesp)  

Possui graduação em Economia, é professor assistente doutor do Departamento de 

Administração Pública da Universidade Estadual Paulista (UNESP), lecionando Finanças 

Públicas e Administração Financeira e Orçamentária Pública. Lidera o Grupo de Pesquisa 

sobre Controle Social do Gasto Público, onde desenvolve estudos sobre metodologias e 

técnicas de orçamentação pública, orçamento participativo e transparência orçamentária e 

fiscal. Nessa área de conhecimento e atuação possui livros, capítulos e artigos publicados, 

alguns deles premiados. Foi coordenador do Curso de Economia da Universidade Metodista 

de Piracicaba (Unimep) e do Curso de Administração Pública da FCLAr-Unesp. Foi 

Secretário de Finanças e Patrimônio do Município de Piracicaba. 

 

Ana Cláudia Fernandes Terence (colaboradora, FCLAr-Unesp)  

Possui graduação em Administração Pública pela Universidade Estadual Paulista (FCLAr-

Unesp), especialização em Administração Mercadológica pela Fundação Getúlio Vargas 

(EAESP-FGV), mestrado e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade de 

São Paulo (EESC-USP). Atualmente é Professora Assistente Doutora da Universidade 

Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara 

(FCLAr-Unesp). Tem experiência na área de Administração e atua, principalmente, nos 

seguintes temas: Gestão de Pequenas Empresas, Estratégia, Marketing e Comunicação 

Pública. 

 

 

IX. Grau de Interesse e Comprometimento de Empresas com o Escopo da 

Proposta, quando for o caso. 

Não se aplica. 

 

 

X. Indicação de Colaborações ou Parcerias já estabelecidas com outros 

Centros de Pesquisa na área. 

Como apresentado em outros itens da proposta, este projeto de pesquisa se estabelece em 

parceria entre pesquisadores da FCLAr-Unesp e da EACH-USP, que foi constituída 
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recentemente e que se encontra em fase inicial de uma revisão bibliográfica que ensejará a 

produção de artigo acadêmico, no início de 2015, sobre o histórico do planejamento 

estratégico no Brasil. 

 

 

XI. Disponibilidade Efetiva de Infraestrutura e de Apoio técnico para o 

Desenvolvimento do Projeto.  

A FCLAr-Unesp, instituição sede, dispõe de biblioteca com vastos acervo e bases digitais de 

periódicos e de escritório de pesquisa exclusivo para auxiliar no acompanhamento do 

cronograma físico-financeiro e na prestação de contas. Além disso, a Unesp oferece 

oportunidade de contar, por meio de recursos próprios ou de agências de fomento como 

CNPq e Fapesp, com bolsistas de iniciação científica. Há salas disponíveis para a alocação 

de projeto de pesquisa também. O proponente da pesquisa possui em vigência uma bolsa 

de iniciação científica PIBIC-CNPq como apoio técnico a esta pesquisa e outras bolsas de 

agências de fomento para o biênio 2015-16 poderão ser requeridas por este e pelo outro 

membro da equipe técnica pertencente à FCLAr, bem como há a possibilidade de 

participação de alunos sem bolsa. 

 

Assim como a FCLAr-UNESP, a EACH-USP dispõe de infraestrutura física e acervo 

bibliográficos para apoiar a realização do projeto de pesquisa ora apresentado. No âmbito 

da graduação e da pós-graduação em Gestão de Políticas Públicas, os docentes dispõem 

de salas no Observatório de Políticas Públicas. Ademais, as possibilidades de obtenção de 

bolsas de iniciação científica relacionadas à pesquisa no biênio 2015-2016 são 

consideráveis.  

 

 

XII. Estimativa dos Recursos Financeiros de outras Fontes que serão aportados 

pelos eventuais Agentes Públicos e Privados Parceiros. 

Não se aplica. 
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