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RESUMO 

A participação social no Plano Plurianual 2012-2015 do governo federal, intitulado de 
Plano Mais Brasil, é o objeto central de análise deste trabalho.  Os objetivos propostos 
pela pesquisa são averiguar como se dá a organização governamental para garantir tal 
participação da sociedade nesse instrumento de planejamento e caracterizar as 
conseqüências dessa participação. Trata-se de uma pesquisa descritiva, a qual utiliza-se 
o método experimental, com abordagem mista: qualitativa e quantitativa. Os dados 
utilizados foram primários, disponíveis em documentos e plataformas de dados virtuais. 
Os resultados obtidos demonstraram que existe uma previsão institucional para 
possibilitar a participação social no Plano Mais Brasil e que a sociedade civil dispõe de 
mecanismos formais para contribuir na formulação, fiscalização e avaliação desse PPA. 
As conseqüências dessa participação foram analisadas por meio de uma codificação pré-
definida, mostrando características de metas do PPA ligadas a contribuições da 
sociedade com enfoque nos atores envolvidos nos processos de implementação, na 
forma de cumprimento dessas metas e também na verificação do estágio de 
cumprimento de cada uma delas.  

Palavras-chave: Participação social. Plano Plurianual. PPA 2012-2015.    
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 INTRODUÇÃO 
 

O Estado brasileiro era amplamente influenciado pelo patrimonialismo até o 

início do século XX, fazendo com que a sociedade civil não constituísse um corpo de 

interação com o Estado até aquele período (AVRITZER, 2002). O autor defende que, a 

partir da década de 40, já surgia uma organização social que poderia representar a 

emergência da sociedade civil no Brasil. Desde então, esse fenômeno passou a ser 

objeto de análise, destacando-se os estudos das relações entre o Estado e essa sociedade.  

A redemocratização do país nos anos 80 marcou a atuação dessa sociedade 

junto ao Estado em um momento em que as pessoas poderiam, oficialmente, tomar parte 

nas decisões do país e serem inclusas nas questões sociais, econômicas e políticas.  A 

partir desse periodo, essa sociedade civil existente pode ser caracterizada como um 

“conceito tripartite adaptado às formas de diferenciação entre o mercado, o Estado e a 

sociedade que se consolidou ao longo do século XX” (AVRITZER, 2012, p. 385).  

A inserção da sociedade em processos políticos, permitindo que a atuação dela 

não se restrinja ao voto direto em eleições democráticas, exige uma série de arranjos 

institucionais que possibilitam sua influência na esfera política. Desde os Conselhos já 

previstos na Constituição Federal de 1988, como o de Saúde e Assistência Social, 

abrangendo a instituição de iniciativas como o Orçamento Participativo, iniciado em 

Porto Alegre e Belo Horizonte (AVRITZER, 2002), passando por audiências públicas, 

conferências nacionais, consultas públicas e todas as demais instâncias participativas, já 

se constata uma institucionalização da participação social.  

Toda essa agenda participativa não foi excluída da principal ferramenta de 

planejamento do governo federal, o Plano Plurianual (PPA), que é instituído pelo artigo 

1651  da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O PPA, que é 

renovado a cada 4 anos, organiza o planejamento e políticas públicas federais desde 

1990. Anteriormente a esse modelo, o planejamento era guiado por planos setoriais e de 

metas – Plano Salte, Plano de Metas e Plano Trienal, por Planos Nacionais de 

Desenvolvimento (PAEG e PNDs da década de 1970) e por planos de estabilização 

monetária, entre 1986 e 1994 (CARDOSO JR., 2011).   

                                                           
1
 Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I - o plano plurianual;  

[...] § 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. 
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O PPA 1991-1995, instituído pela Lei nº 8.173/1991, foi composto por projetos 

e diretrizes do então governo Collor, com destaque à abertura da economia brasileira ao 

exterior. O segundo, PPA 1996-1999, Lei nº 9.276/1996, por estratégias setoriais 

julgadas como prioritárias pelo governo federal. Ele foi uma iniciativa que serviu de 

base para planos seguintes, dividido em áreas temáticas e também regiões geográficas 

do país. O plano seguinte, PPA 2000-2003, Lei nº 9.989/2000, identificou problemas e 

planos de ações para esse período, consolidando uma prática que seria repetida nos 

PPAs seguintes. Seu sucessor foi o PPA 2004-2007, Lei nº 10.933/2004, sendo o 

primeiro a contar com a sociedade civil em sua formulação (OLIVEIRA, 2013). O tema, 

Brasil para Todos: participação e inclusão, abriria uma nova concepção de aproximar a 

sociedade ao PPA. O PPA 2008-2011, Lei nº 11.653/2008, não manteve o enfoque em 

participação iniciado anteriormente, mas a questão foi retomada no PPA 2012-2015, Lei 

nº 12.593/2012, vigente até o fim de 2015.  

O PPA atual, denominado Plano Mais Brasil, tem, em um dos seus 11 

macrodesafios, a instituição da participação social: “Democracia e Participação Social: 

fortalecer a democracia e estimular a participação da sociedade, ampliando a 

transparência da ação pública” (BRASIL, 2011a, p. 77).  Os desdobramentos desse 

macrodesafio são notórios ao longo do Plano, seja durante a sua fase de formulação, 

com a realização do I Fórum Interconselhos, uma iniciativa da Secretaria de 

Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (SPI/ MP) em conjunto com a Secretaria-Geral da Presidência da República 

(SGPR), que permite que representantes da sociedade, participantes de conselhos e 

outras entidades representativas possam apresentar suas demandas e sugestões para o 

PPA, seja nos processos de avaliação ou implementação das políticas previstas.  

Esse trabalho busca averiguar como se deu a influência da sociedade no Plano 

Mais Brasil, o PPA 2012-2015. Realiza-se uma análise histórica entre participação da 

sociedade e políticas públicas no Brasil no primeiro capítulo, abordando conceitos e 

fatos históricos acerca dessa temática no país. Elenca-se, também, quais foram os 

instrumentos do planejamento governamental desde 1890 até 2015, sendo possível 

observar que o PPA surge somente a partir dos anos 90 e é o principal instrumento 

norteador de políticas públicas do governo federal atualmente.  

No capítulo seguinte, averigua-se como está prevista essa participação social 

no PPA 2012-2015. Para isso, é feita uma análise da Lei nº 12.593/2012, que institui 

esse plano, junto a seus 3 anexos, e também da Mensagem Presidencial. A partir desse 
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levantamento, observa-se uma grande previsão de participação social no Plano Mais 

Brasil. É importante ainda verificar, na prática, os desdobramentos dessa previsão de 

participação nos documentos que foram analisados, dando origem à seguinte questão de 

pesquisa: como está prevista e é executada a participação da sociedade no Plano 

Plurianual 2012-2015?  

A análise dos efeitos dessa participação compõe o capítulo 4, em que se 

verifica o cumprimento de metas do PPA. Essa análise se deu a partir da averiguação do 

cumprimento daquelas metas que foram diretamente citadas no Relatório do I Fórum 

Interconselhos (SGPR, 2012). Esse documento foi elaborado pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, junto com a Secretaria Geral da Presidência da 

República, e é embasado pelo registro de todas as contribuições dadas pelos 

participantes do I Fórum Interconselhos para o PPA, visando contribuir na formulação 

do plano. A partir dessas sugestões, foi montado esse relatório registrando aquilo que 

está no PPA e atende ao que foi sugerido ao longo do Fórum, utilizando-se exemplos do 

próprio PPA para isso. Dentre esses exemplos, são citadas diversas metas e todas elas 

compõem o espaço amostral da pesquisa. Trata-se de uma pesquisa descritiva, havendo 

a busca pela descrição e análise das características do fenômeno da participação social 

no PPA 2012-2015.  

A partir desse estudo, busca-se averiguar quais são os desdobramentos da 

participação da sociedade no PPA Mais Brasil. Avalia-se o cumprimento das metas em 

questão, a forma de cumprimento e quais são os atores envolvidos na implementação 

dessas metas. A base de dados para a análise desses critérios está disponível 

virtualmente na plataforma PPA Mais Brail2, que tem um relatório situacional de cada 

meta nos dois primeiros anos de vigência do PPA (2012 e 2013) o que corresponde ao 

recorte temporal do trabalho.  

1 O ESTADO BRASILEIRO E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Este capítulo inicialmente descreve de forma suscinta o surgimento da sociedade 

civil organizada no Brasil ao longo do século XX. Adiante, faz-se uma abordagem 

acerca da influência que a participação social tem nas políticas públicas, levando-se em 

conta conceitos de participação, políticas públicas e algumas características dessa 

participação no Brasil. Ao final, a atenção se centraliza na participação ao lado do 
                                                           
2
 A base da dados pode ser acessada em: www.ppamaisbrasil.planejamento.gov.br. Acesso em fevereiro 

e março de 2015.  
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planejamento governamental, destacando que tal relação é um fenômeno recente no país 

e registra-se o Plano Plurianual (PPA) 2004-2007 como precursor dessa interação direta 

do Estado com a sociedade nesse instrumento de planejamento. É importante ressaltar 

que o capítulo não esgota os conceitos dentro dos temas abordados, mas faz uma revisão 

histórico-literária dos pontos que são mais relevantes para esse trabalho.  

1.1  Brasil: Estado e emergência da sociedade civil 

Os primeiros teóricos que difundiram suas idéias sistêmicas, por meio de 

estudos científicos sobre o Estado, ainda são considerados referências para entender a 

base da formação e complexidade do Estado como é atualmente. Conforme afirma 

Rousseau (1762/2002), em sua obra Do Contrato Social, “[O Estado é] Um corpo 

intermediário, estabelecido entre os vassalos e o soberano, para possibilitar a recíproca 

correspondência, encarregado da execução das leis e da manutenção da liberdade, tanto 

civil como política.” (p. 72). Para Locke (1681/2006), a função principal do Estado seria 

a garantia da propriedade privada dentro da sociedade composta por diversos indivíduos 

no mesmo espaço. Hobbes (1651/1983) defende, em O Leviatã, que o Estado, surgido a 

partir de uma espécie de contrato entre os indivíduos, deve ser permanente, incluir todos 

e haver um soberano com poder e força. 

Já era possível averiguar que o Estado também era visto como ente que deveria 

existir junto aos cidadãos, de forma a organizar a vida em sociedade no mesmo 

território. Devido à época em que viviam, os autores citados utilizavam a sua realidade 

para fundamentar os estudos teóricos. Atualmente, faz-se importante ressaltar que são 

outras as questões políticas e o papel desempenhado pelo Estado.  

A abrangência das funções que o Estado tem faz com que leis e diversas 

instituições sejam necessárias a fim de organizar seu funcionamento. No Brasil, a 

Constituição Federal de 1988, promulgada após longo período de regime militar, 

contempla diversas funções do Estado para a sociedade, como citam os artigos sobre 

educação (art. 205), lazer (art. 217), saúde (art. 196) e cultura (art. 215). Dentre as 

diversas atribuições do Estado, muitas delas têm impacto direto e imediato sobre a vida 

da população, mas outras só são notadas pelas pessoas após um longo prazo ou então 

por consequências indiretas. 

Avritzer (2012) afirma que era grande a importância da propriedade rural para 

realização de atividades teoricamente públicas no Brasil, o que decorreu devido ao 

patrimonialismo – fenômeno em que se confunde aquilo que é público e privado, 
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principalmente até o início do século XX. Para Cohen e Arato (1992), o conceito de 

sociedade civil estaria relacionado a um cenário de socialização, interação social e 

atividades públicas. Tal conceito, corroborado à crítica de Avritzer sobre o destaque da 

propriedade rural no Brasil, demonstra que a sociedade civil e o Estado brasileiro não 

têm seus laços estreitos desde que este passou a existir, mas isso seria um produto, ainda 

em desenvolvimento, de uma constante evolução histórico-política.  

A composição da sociedade civil no Brasil emergiu de fenômenos histórico-

sociais diversos. Avritzer (2012) defende que uma das causas é o abandono estatal da 

população recém chegada aos centros urbanos nos anos 40 e, ainda, “a oposição dos 

setores liberais e de classe média à ausência de regras e accountability nos processos 

políticos e civis” (AVRITZER, 2012, p. 387). É possível inferir que se tratava de um 

Estado em que existiam setores da população com tratamentos e atenção diferentes de 

outros, dado o contexto histórico do país. Analisando o cenário político-histórico, 

Avritzer (2012) afirma: 

 

No Brasil, o gatilho para essa mudança [de comportamento da 
sociedade civil] foi uma experiência autoritária em que o Estado 
interveio profundamente na vida cotidiana dos pobres através da 
remoção das favelas das áreas centrais das cidades brasileiras [...]. 
Embora as associações voluntárias no Brasil tenham crescido de modo 
geral, as que mais cresceram foram aquelas que lidavam com a 
inserção dos pobres na política (p. 389).  

 

A partir da observação de fenômenos históricos, Lavalle (2012) afirma que a 

construção política de uma sociedade civil é a base para compreender o campo de 

atuação considerado legítimo para seus atores, bem como fatores que podem influenciá-

los. O autor ressalta, ainda, que não existe um estatuto politico da sociedade civil, mas 

“diversas sociedade civis cujo estatuto não é dado, mas requer explicação” (p. 186). 

Assim, observa-se que os estudos acerca da ideia de sociedade civil devem ser 

analisados caso a caso, sem que existam necessariamente códigos ou regimentos 

universais sobre o tema.    

Dessa forma, é possível notar que a interação da sociedade civil com o Estado 

é altamente influenciada pelo contexto histórico-político, o que é um fenômeno que 

pode ser constantemente analisado sob ópticas diversas, já que acontecimentos sociais 

estão sempre em constante interação com os atores que o compõem.  No Brasil, nota-se 

que a redemocratização em torno dos anos 80, com ampla atuação de atores sociais na 

esfera política, resulta em um aumento da participação. Conforme constatado por 
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Boschi (1987, apud AVRITZER, 2002), mais associações foram criadas no Rio de 

Janeiro entre 1978 e 1980 do que em todo o período democrático anterior. Nota-se que a 

sociedade civil encontrava um novo cenário para se organizar e levar suas demandas ao 

Estado, processo que ocorreu em um cenário de elaboração de uma nova Constituição 

Federal que poderia abrir novas janelas para essa sociedade perante o Estado.  

1.2  Participação social nas políticas públicas  

Para Mead (1995), a idéia de políticas públicas está ligada um campo de estudo 

que analisa o governo levando-se em conta grandes questões públicas; Lynn (1980) 

afirma que se trata de um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos 

específicos. Ambas as definições, embora genéricas, refletem a complexidade acerca 

dos estudos e análise das políticas públicas. Souza (2006, p. 22) afirma que “a 

introdução da política pública como ferramenta das decisões do governo é produto da 

Guerra Fria e da valorização da tecnocracia”. Ainda segundo a autora, esse campo de 

estudo surgiu nos EUA, enquanto a Europa centrava-se em analisar o Estado e suas 

instituições.   

As políticas públicas compõem um importante instrumento de ação do Estado 

e, por meio delas, as principais decisões do governo impactam a vida dos cidadãos de 

determinado local.   Dessa forma, pode ser considerado muito importante para os 

resultados finais que haja participação das pessoas nas políticas públicas em seus 

Estados, conforme expõe o artigo 21 da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(1948), que, dentre outros pontos, trata também da influência que a sociedade deve ter 

perante a direção das ações tomadas na esfera política de seu país: “Toda a pessoa tem o 

direito de tomar parte na direcção dos negócios públicos do seu país, quer directamente, 

quer por intermédio de representantes livremente escolhidos.”  

Para Rua (1998), as políticas públicas se tratam do conjunto de ações e de 

decisões sobre a alocação imperativa de valores, sendo outputs – intensamente 

vivenciados pela sociedade – da atividade política, diferindo-se das decisões políticas, já 

que são complexas e sistemáticas. Considerando que os estudos de políticas públicas 

não devem se restringir ao modelo clássico de ciclo, como afirma Secchi (2013), a 

amplitude dos processos que envolvem uma política pública pode dificultar a 

participação da sociedade no processo político-decisório de temas em que ela é 

convidada a participar. A ideia clássica das etapas de problema – agenda – formulação – 

decisão – implementação – avaliação deve servir como compreensão das diversas etapas 
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desse ciclo para que saibamos os processos gerais, que muitas vezes se sobrepõem, de 

uma política pública. Nesse cenário, pode ser que o Estado tenha destaque, levando-se 

em conta o grande poder decisório que concentra em suas instituições, mas a sociedade 

não deve ficar excluída deles, já que ela será impactada por tais políticas.  

Os principais atores no cenário de políticas públicas, conforme classifica 

Secchi (2013), podem se dividir entre governamentais, que são políticos, burocratas e 

juízes; e não-governamentais, que podem ser grupos de interesse, partidos políticos, 

meios de comunicação, destinatários das políticas públicas e outros stakeholders. 

Assim, o Estado está junto a entes externos a ele nas questões relacionadas a políticas 

públicas e não concentra toda a influência em decisões sobre políticas, sendo 

reconhecido também o papel que a sociedade tem nessas questões.   

O cenário político brasileiro vive, hoje, o seu maior período ininterrupto de 

governos democráticos e eleitos a partir do sufrágio universal, iniciado em 1988 com a 

promulgação da então nova Constituição Federal. A partir dela, ocorreram inovações e 

mudanças que foram adotadas pelo governo brasileiro, assim como pelos estaduais e 

municipais. Desse cenário, surgiram novas leis e instituições que estreitariam os laços 

entre sociedade e Estado. Dentre elas, destacam-se os Conselhos – alguns instituídos na 

própria CF, como os conselhos de política cultural (Art. 216, §2º, II.), que podem ser 

compostos por representantes da sociedade civil e também da esfera política, inseridos 

em processos e organizações de acordo com suas temáticas, como saúde (no qual a 

participação da comunidade é citada no art. 198, III), educação (art. 206, VI, gestão 

democrática) ou assistência social (art. 204, II, participação da população). É possível 

constatar, então, que a participação da sociedade é destacada no texto da Constituição, 

seja de forma direta e objetiva, instituindo Conselhos e outros meios participativos, seja 

de forma indireta, envolvendo a sociedade em políticas públicas e resultando, por 

exemplo, nos Conselhos Nacionais. O Conselho Nacional de Saúde, por exemplo, que 

auxilia no controle do Sistema Único de Saúde (previsto constitucionalmente nos 

artigos 198, 199 e 200), não está diretamente instituído pela Constituição Federal, mas 

pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e outros pontos desse sistema.  

Atualmente, também é possível observar outros mecanismos de participação, 

que inclusive possuem caráter mais abrangente na inclusão das pessoas interessadas em 

participar, como o Orçamento Participativo, que foi inicialmente implementado em 
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Porto Alegre e Belo Horizonte, conforme afirma Avritzer (2002), mas que se espalhou 

por diversas regiões do Brasil.  

Para Abers, Serafim e Tatagiba (2014), a participação pode ser influenciada 

pelo desenho institucional, pela tradição associativa de engajamento local, pela vontade 

política dos governantes, pela efetividade deliberativa, pelas relações que se formam 

entre participação e representação, entre outros fatores. As autoras afirmam que são 

muitas as variáveis que influenciam a participação da sociedade na esfera política, que 

pode se dar de forma coletiva por meio de protestos e ações mobilizatórias de 

movimentos organizados; institucionalizada, que seria caracterizada por meio de canais 

institucionais com regras pré-estabelecidas; por proximidade, que se utilizaria de canais 

pessoais entre sociedade e atores estatais; e inserida em organizações do próprio Estado 

por ocupação de cargos na burocracia.  

Segundo Avritzer (2010), o Brasil tem impressionante diversidade de práticas 

participativas, que vinculam o Estado e a sociedade no processo de formulação de 

políticas públicas. As práticas, para Almeida (2013), são tanto as tradicionais, como 

plebiscitos e referendos, até conferências de políticas públicas. Esse aumento e 

fortalecimento de meios institucionais para participação social em políticas públicas 

reflete uma decisão do governo em se aproximar da sociedade, em coletar demandas 

diretamente dos indivíduos. Entretanto, grande parte dessas iniciativas estão ligadas a 

partidos de ideologia política mais à esquerda, a exemplo do Partido dos Trabalhadores, 

em Porto Alegre e Belo Horizonte (AVRITZER, 2002). Logo, regiões que são 

governadas pelos demais partidos tendem a possuir menos mecanismos de participação 

social, conforme comprovam estudos sobre políticas específicas, como o realizado por 

Avritzer (2002), sobre o Orçamento Participativo, introduzido em Porto Alegre em 1989 

e em Belo Horizonte em 1993, períodos em que ambas as cidades eram governadas pelo 

Partido dos Trabalhadores. Apesar disso, ativistas, militantes e outros atores da 

sociedade civil tiveram extrema importância no desenvolvimento dessa democracia ao 

conseguir levar seus temas para dentro do Estado, não devendo, portanto, tal 

fortalecimento de práticas democráticas ser creditado unicamente a um partido político 

(ABERS, SERAFIM E TATAGIBA, 2014). 

É notório, para Avritzer (2002), que uma maior participação da sociedade na 

esfera política, principalmente no OP, tende a aumentar o acesso da população de baixa 

renda a bens e serviços públicos, ou seja, aquela população que participa mais passa a 

estar mais próxima de serviços essenciais, como saúde e educação em comparação com 
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aquela que tem uma menor participação. Assim, é possível constatar que a participação 

tende a melhorar a vida da população no que tange à acessibilidade de bens e serviços 

públicos, principalmente em regiões com menor poder aquisitivo, sendo importante que 

os processos participativos não se restrinjam, então, a certos partidos ou ideologias.  

A participação da sociedade em processos decisórios, esses que 

tradicionalmente costumavam ficar restritos ao governo – como defende Oliveira (2013, 

p. 33) afirmando que “o planejamento governamental esteve centrado nas mãos de 

especialistas, da chamada técnico-burocracia estatal” – tende a resultar em políticas 

públicas com características mais ligadas à classificação bottom up, que pode ser 

caracterizado pela maior liberdade de burocratas e redes de atores em se auto-organizar 

(SECCHI, 2013). Isso ocorre porque, ainda segunda a autora, neste modelo a população 

que é impactada pela política, assim como os agentes do Estado em contato com ela, 

tendem a influenciar de maneira mais direta e intensa o processo da política como um 

todo, inclusive em sua avaliação. Decisões do Estado, nesse cenário, não são tomadas 

única e exclusivamente por políticos, pelo alto escalão ou pela elite político-burocrata 

no geral, mas há intensa participação da população nos processos que envolvem 

diversas políticas.  

Uma maior influência da população nas decisões estatais, ainda que de caráter 

consultivo, tende a fazer com que a adequação de uma política às necessidades da 

população seja muito maior. As pessoas ajudam, dessa forma, a construir aquilo que 

será implementado pelo Estado, que também tem um papel muito importante nesse 

processo, já que deve garantir que as decisões tomadas nos meios de participação serão 

realmente levadas em conta no resultado que será apresentado posteriormente e também 

guiar a população para aquilo que é realmente tangível, tendo em vista que as pessoas 

não conhecem todas as limitações e condições já existentes, principalmente de cunho 

técnico, para executar diversas idéias no plano estatal.  

A participação da população não deve necessariamente ficar reclusa ao voto 

em eleições, ocasião em que todos devem participar da escolha de seus representantes, 

conforme instituído pela Lei nº 4.737/65 no Brasil. A população deve ter pleno direito 

de continuar acompanhando as decisões que são tomadas por seus representantes e pelos 

agentes públicos no geral, independentemente do período de eleições. Para isso, 

algumas medidas já estão em vigor no Brasil, como a existência de mecanismos de 

transparência e acesso à informação já em intensa implementação e ampliação no país, 



21 

 

  

como o Portal da Transparência3, a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), o 

Programa Olho Vivo no Dinheiro Público4, da Controladoria-Geral da União (CGU) e, 

ainda, a abertura legal para ações que envolvam a participação da sociedade na esfera 

política, conforme instituído pela Lei nº 9.784/1999, em seu art. 31, abaixo transcrita:  

 

Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o 
órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período 
de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da decisão 
do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. 

 

A partir dessa observação, é possível notar que existem diversas ações 

governamentais que ampliam os processos participativos e podem torná-los uma 

política de Estado, como exemplificado pelas ações já citadas anteriormente, praticadas 

nos últimos anos. Essas garantias ainda podem ser observadas, por exemplo, pela 

ampliação do número de Conselhos, que hoje são pelo menos 50 em funcionamento 

com participação da sociedade civil (BRASIL, 2014b), tal aproximação entre Estado e 

sociedade, resultado inclusive em um sistema participativo a nível federal, como busca 

garantir o Decreto nº 8243/2014, da Política Nacional de Participação Social (PNPS). 

Além disso, também é possível citar diversas Conferências, que reúnem representantes 

da sociedade civil e também da esfera política, acerca dos mais diversos temas, como 

cultura, direitos humanos, economia solidária e educação. 

1.3 Inovação e gestão societal: a sociedade mais próxima ao Estado  

Medidas que incentivam os processos participativos podem ser caracterizadas 

como inovadoras dentro do setor público. Conforme sugerem Klering e Andrade (2006), 

o conceito de inovação se trata do desenvolvimento efetivo de novas condições nos 

pressupostos e ações para determinado setor. Os autores defendem que é necessário 

transformar significativamente o processo de definição e implementação de políticas 

públicas; essas inovações tendem a propiciar uma melhora na qualidade de vida dos 

cidadãos, reformulando a forma como se dá os processos decisórios do Estado e, ainda, 

podendo agregar um maior valor público a políticas públicas. 

                                                           
3 O Portal da Transparência pode ser consultado pelo link www.portaltransparencia.gov.br. Acessado em 
10 abril de 2015. 
4 A plataforma do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público pode ser acessada em 
http://www.cgu.gov.br/assuntos/controle-social/olho-vivo. Acessado em 10 abril de 2015. 
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Esse valor está relacionado à soma das satisfações individuais que são 

produzidas por um dado sistema social ou política pública (MOORE, 2006). Ao 

conhecer aquilo que realmente é uma demanda da população, fica mais fácil atender o 

que é necessário e, ainda, envolver a população nas decisões do que deve ou não ser 

prioridade em dadas conjunturas de escolha. Não é apenas a sociedade quem tende a 

ganhar a partir da ampliação da participação, mas também o Estado, pois este terá as 

pessoas ao seu lado indicando quais ações devem ser priorizadas pelo governo e até 

mesmo contribuindo na discussão de como elas devem ser executadas. 

De acordo com classificação desenvolvida por Motta (1999 apud KLERING E 

ANDRADE, 2006), as inovações podem ser categorizadas de acordo com suas 

características principais, permitindo compreender as áreas de ocorrência e impacto 

dessa inovação em uma organização ou estrutural social. A participação pode ser 

classificada como uma inovação política, já que estabelece novas formas de distribuição 

de poder e influência entre atores (p. 84). Ela permite que a sociedade amplie 

suainfluência na esfera política, proporcionando uma maior interação do Estado e 

sociedade.  

Paula (2005) faz uma análise que verifica gestões governamentais com caráter 

mais gerencial e outras mais societal, que pode se relacionar ao conceito de inovação 

política analisado acima. Por centralizar o processo decisório e não estimular a 

elaboração de instituições políticas mais abertas à participação social, conforme afirma 

autora, a administração pública gerencial pode gerar arranjos institucionais que excluem 

parte da população de decisões e opiniões na esfera política, pois segue uma forma top-

down de governar. 

A administração pública societal, por sua vez, tende a ser capaz de 

institucionalizar o diálogo entre Estado e sociedade, por meio de esferas participativas 

para cidadãos e também agentes do próprio Estado. A esfera pública da sociedade civil 

não dependeria necessariamente da representação política tradicional, já que é 

constituída por diversas organizações que mediam a ação política dos cidadãos 

envolvidos nos processos participativos realizados (GENRO, 1997).  

Corroborando o raciocínio, Paula (2005) afirma que esse conceito de esfera 

pública não-estatal envolve a elaboração de novos formatos institucionais que 

possibilitam a co-gestão e a participação dos cidadãos nas decisões públicas. A autora 

afirma que “a vertente societal enfatiza principalmente a participação social e constrói 

instituições políticas e políticas públicas mais abertas à participação social e voltadas 
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para as necessidades dos cidadãos” (PAULA, 2005, p. 46). É possível inferir que ambas 

as vertentes diferem no que tange ao processo decisório e as variáveis que são capazes 

de influenciar sobre ele. Entretanto, são capazes de se complementar a partir do 

momento em que um governo não consegue atender aos diversos interesses, tanto 

internos quanto externos a ele, seguindo uma só prática administrativa, justamente pelos 

limites de possibilidade de cada vertente na prática.   

Ainda acerca de questões comumente levantadas e que envolvem a 

participação social, os atuais mecanismos de participação são frequentemente alvos de 

questionamento quanto a sua real representatividade da população. Muitas pessoas 

podem, realmente, não se sentirem representadas e nem ter contato com aqueles 

envolvidos em instituições representativas da sociedade civil; entretanto, a ampliação 

desses canais participativos, tanto em quantidade como em estrutura, é capaz de 

abranger cada vez mais pessoas interessadas em participar, assim como a adequada 

expansão e divulgação deles pode torná-los mais reconhecidos. A partir do momento em 

que emana do povo a vontade de construir políticas junto ao Estado, pode ser instituída 

uma maior freqüência na consulta à opinião da população. Ações que incentivem a 

participação, como a PNPS, têm uma importância enorme para a discussão da 

participação social, pois colocam em debate a questão participativa e ainda podem 

ampliar a atuação das pessoas frente a decisões do governo, abrindo novos horizontes e 

incluindo a população no debate político.   

1.4  Planejamento governamental no Brasil e participação social 

O planejamento governamental, segundo Matus (1996, apud OLIVEIRA, 

2013), compreende um cálculo situacional sistemático, capaz de relacionar cenários 

presentes e futuros e o conhecimento e a ação. O planejamento deve conter uma visão 

do futuro desejado, dos objetivos a serem atingidos e das ações necessárias para que 

estes sejam alcançados, conforme defende Oliveira (2013). Para a autora, ainda é 

possível distinguir o planejamento em três níveis distintos: o estratégico, que visualiza a 

sociedade, sendo abrangente e de longo prazo; o tático, que atua no médio prazo e está 

relacionado a objetivos específicos; e o operacional, que se volta para o curto prazo, 

estando relacionado a ações imediatas.  

O planejamento, na prática, é comum a diversas organizações, assim como a 

governos de todo o mundo. Muitas vezes, ele se dá como prática institucionalizada e 

reconhecida em lei, como é o caso do Brasil – no qual, embora nem sempre o 
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planejamento tenha sido formalmente instituído como é hoje, já existiam ações de 

planejamento de acordo com as necessidades diagnosticadas pelos governo brasileiros 

durante o século XX.  

A visão de longo prazo do governo necessária nos anos 1930, sob um cenário 

de desenvolvimento econômico do país, fez com que fosse assumido um papel maior na 

promoção de bens e serviços a fim de atender as demandas de diversos setores da 

população (OLIVEIRA, 2013).  

A figura 1 elenca a cronologia dos principais instrumentos de planejamento do 

governo brasileiro desde o fim do século 19. Nela, verifica-se que a partir da década de 

1930 foi intesificada a implementação de instrumentos de planejamento, diferentemente 

do que ocorria em anos anteriores: 

 

Figura 1 – Instrumentos de planejamento no Brasil 

Fonte: CARDOSO Jr., 2011. 
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A partir da Constituição Federal de 1988, os governos do Brasil passariam, 

então, a ter que elaborar um planejamento concreto e contínuo para suas ações em 

âmbito federal: instituiu-se, por meio do art. 165, a existência do Plano Plurianual, que 

seria uma lei, elaborada a cada 4 anos, de iniciativa do Poder Executivo e que deve ser 

apreciada pelo poder legislativo. Para Cardoso Jr (2011), a CF de 88 conseguiu instituir 

o planejamento governamental como atividade contínua da ação do Estado.  

Atualmente, o planejamento do governo brasileiro tem como principal 

instrumento norteador o PPA, mas também existem outras ferramentas complementares 

que garantem sua execução e a realização de outras ações também planejadas. Como 

exemplo, é possível citar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei de Orçamento Anual, 

ambas previstas no art. 165 da Constituição Federal de 1988, assim como a Lei 

Complementar n° 101/2000, também chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal, 

dentre outras ações mais centralizadas em áreas específicas, como políticas temáticas.  

A participação da sociedade nessas políticas de planejamento com estrutura 

técnica e complexa não é uma prática recorrente na história do Brasil. Entretanto, no 

caso do PPA, diversas ações governamentais têm sido implementadas a fim de estreitar 

o diálogo com as organizações da sociedade civil e ser possível acatar demandas 

diversas. 

Conforme analisa Oliveira (2013), o PPA de 1991-1995, que foi o primeiro, era 

composto por projetos e diretrizes do então governo Collor, com destaque à abertura da 

economia brasileira ao exterior. O segundo, denominado Brasil em Ação, foi composto 

por estratégias setoriais julgadas como prioritárias pelo governo federal. Ele foi uma 

iniciativa que serviu de base para planos seguintes, divididos em áreas temáticas e 

também regiões geográficas do país. O PPA seguinte, de 2000, identificou problemas e 

planos de ações para estes, consolidando uma prática que seria repetida nos PPAs 

seguintes. A autora afirma, ainda, que cada problema identificado pelo governo como 

prioritário originou, então, um programa formado por ações ligadas à LOA. Para a 

autora, “foi o primeiro que buscou colocar a estrutura legal-formal dos planos 

plurianuais a serviço do planejamento governamental” (p. 28). Assim, originou-se uma 

prática que os outros PPAs iriam seguir, mas sempre com adaptações aos novos 

contextos políticos.  

O Plano Plurianual seguinte foi o de 2004-2007, sendo o primeiro a contar com 

a sociedade civil em sua formulação (OLIVEIRA, 2013). O seu tema, Brasil para 

Todos: participação e inclusão, já propunha um novo arranjo organizacional em relação 
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ao que era praticado nos PPAs anteriores, ação que pôde ser concretizada a partir de 

Fóruns Estaduais de Participação Social em 2003. Além deles, também foi possível 

observar um maior diálogo com a sociedade civil a partir de fóruns temáticos, 

organizados por ministérios, além de seminários nacionais sobre temas que foram 

considerados relevantes à época (OLIVEIRA, 2013).  

O PPA seguinte, 2008-2011, não realizou as mesmas iniciativas que o anterior 

para incluir a sociedade em sua formulação, como constatou Oliveira (2013), porém 

afirmou, na Mensagem Presidencial (BRASIL, 2007), que: 

 

 

O PPA 2008-2011 é canal fundamental para a ampliação e 
consolidação da participação social como mecanismo auxiliar nos 
processos decisórios do Estado. Representa a continuidade desse 
espaço de participação cidadã, já verificada na elaboração do PPA 
2004-2007, com avanços que buscam induzir, na sociedade, o desafio 
de participar do monitoramento da implementação do PPA, dos 
processos de revisão anual e, assim, efetivar um processo de controle 
social da gestão pública. Para isso, é necessária a construção dos 
mecanismos institucionais de participação social que contemplem as 
expectativas da sociedade civil de exercer o direito democrático do 
controle social (p. 44). 

 

Tal citação representa, então, um reconhecimento legítimo de que o governo 

estaria disposto a ampliar os mecanismos institucionais de participação da sociedade 

civil sobre o PPA, que pôde ser visto de forma clara no PPA seguinte, vigente de 2012 a 

2015 – Plano Mais Brasil: mais desenvolvimento, mais igualdade.  

O PPA atual divide espaço com outros mecanismos de planejamento 

governamental de políticas públicas norteadores do governo federal, que são o PAC e o 

Programa Brasil sem Miséria (OLIVEIRA, 2013). Assim, é possível constatar que o 

governo não se restringe apenas ao que está na Constituição Federal para planejar suas 

ações, mas também institui outros programas complementares que possuem alta 

importância para o país, assim como era feito nas décadas anteriores, as quais não era 

instituída a necessidade de um PPA, mas existiam diversos mecanismos de 

planejamento para o próprio governo. 

A partir do momento em que se entende a importância do planejamento 

governamental para a população, compreende-se a necessidade da participação dela nas 

diretrizes do planejamento. Atualmente, a desvinculação dos processos da LOA e do 

PPA, o que não ocorria nos primeiros, possibilita ainda uma maior compreensão por 
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parte da sociedade sobre o PPA em si. A LOA preocupa-se em estimar a receita pública 

e fixar a despesa para o exercício financeiro e tem vigência anual (MENDES, 2013). 

Tem um caráter mais técnico e fiscal se comparada ao conteúdo do PPA atualmente.  

 A participação direta da sociedade civil pôde ser verificada, a nível federal, 

inclusive em PPAs recentes, mas ainda está em fase de organização e consolidação. Não 

existem práticas participativas consolidadas em diversos setores do governo federal. A 

participação, então, ainda é um fenômeno em crescimento e institucionalização na 

esfera política do Brasil, a qual tende a se fortalecer se houver mecanismos legais e 

institucionais para que ela ocorra independentemente do cenário político em vigência no 

país. 

2 A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO PLANO PLURIANUAL 2012-2015  – MAIS 
BRASIL 

Este capítulo apresenta um levantamento breve acerca da institucionalização da 

redemocratização no Brasil entre os anos de 1980 e no PPA vigente, com maior ênfase 

nesse documento. Faz-se um detalhamento das previsões diretas de participação social 

nos documentos que compõem o Plano Mais Brasil, avaliando-se no final que é ampla a 

previsão de participação em diversas áreas, mas não existe previsão de participação em 

outros setores. Ao final, demonstra-se a organização do governo para executar essa 

participação.  

2.1 Institucionalização da participação no Brasil na década de 1980 e no PPA 2012-
2015 

 A partir de ações autoritárias do Estado brasileiro, a sociedade civil, mais 

especificamente aquela aglomerada em centros urbanos, organizou-se e pôde ser 

reconhecida como parte que poderia ter influência nas ações estatais (AVRITZER, 

2012). O autor afirma, como motivos que levaram à emergência dessa sociedade civil, 

os poucos direitos concedidos aos grupos de baixa renda; a transformação de políticas 

de planejamento urbano, saúde e educação em questões tecnocráticas, como afirma 

citando Escorel (1998, apud AVRITZER, 2012); e a busca por regras e transparência 

nos processos políticos do país. É possível notar que houve uma organização em grupos 

para alcançar mais direitos sociais, o que é importante para o diálogo com o Estado até 

os dias atuais.   
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O fortalecimento da organização da sociedade civil pode ser observado pelo 

alto número de associações voluntárias criadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, 

especialmente a partir dos anos 1971. Desse período, até 1990, foram criadas 8.155 

associações, enquanto nos 20 anos anteriores o número foi de 3.296. (Santos, 1993; 

Avritzer, 2000; Baiocchi, 2005, apud AVRITZER, 2012). É justamente esse o período 

de estabilização da democracia brasileira, mostrando uma tendência a serem ampliados 

os espaços de participação e resultando em maior influência dos interesses da sociedade 

nas políticas públicas e demais ações governamentais.  

A participação social no Brasil está diretamente prevista na Constituição 

Federal de 1988. Em seu texto, é possível averiguar iniciativas que propõem 

diretamente a participação da sociedade na esfera política, como a previsão para 

realização de audiências públicas com entidades da sociedade civil por parte do 

Congresso Nacional (art 58, § 2º, inciso II), mencionando a participação do usuário na 

administração pública (art. 37, inciso XXII, § 3º) e até mesmo incluindo a participação 

da sociedade como diretriz de um serviço, no caso dos serviços públicos de saúde, no 

qual o art. 198, que trata dessa área, apresenta o terceiro inciso – “III – participação da 

comunidade” – como uma de suas diretrizes. A partir dessas instituições na Constituição 

Federal e de outras leis que incidem sobre a participação da sociedade no Estado, 

observa-se também uma busca por ampliar os meios de interação entre Estado e 

sociedade.  

O PPA atual pode ser caracterizado como uma das formas de incentivar a 

participação social. Ele propõe, já na lei que o institui, a intensificação dessa 

participação em seus processos, conforme será analisado no capítulo 3.   

A previsão de interação com a sociedade na Constituição Federal, assim como 

em outras leis e também no próprio Plano Mais Brasil, podem ser caracterizadas ao 

conceito de participação institucionalizada de Abers, Serafim e Tatagiba (2014): 

 

[...] uso de canais de diálogo oficialmente sancionados que são 
guiados por regras previamente definidas, aceitas pelos envolvidos (e 
em alguns casos estabelecidas pela lei). Arenas participativas formais 
são caracterizadas por reuniões públicas e documentadas, que têm o 
propósito explícito de influenciar decisões específicas sobre 
determinadas políticas. A participação é geralmente indireta, 
envolvendo diferentes formas de representação (por exemplo, 
representantes da sociedade civil são escolhidos em assembleias 
compostas por grupos da sociedade civil ativos no setor de política). 
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Abers, Serafim e Tatagiba (2014) destacam, ainda, os três modelos de 

participação institucionalizada comuns no Brasil: o orçamento participativo, os 

conselhos de políticas públicas e as conferências.  

Essas três categorizações podem ser utilizadas em diversas etapas do 

planejamento governamental, já que seus efeitos e decisões tendem a ser acatados pelo 

governo a fim de compor outros processos de ação do Estado. O próprio PPA é um dos 

objetos que pode levar em sua constituição elementos de instâncias participativas 

diversas, realizadas anteriormente à sua elaboração e também durante a sua execução, 

inclusive em processos de avaliação daquilo que foi inicialmente planejado.  

Atualmente, é a partir do Plano Plurianual que o governo federal planeja suas 

ações e elabora os demais mecanismos que também podem auxiliar a execução daquilo 

que foi planejado. Está vigente no Brasil o PPA 2012-2015, que foi instituído pela Lei 

nº 12.593/2012. Em sua composição, conforme afirmado no artigo 5º de sua lei, 

encontram-se os Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado. 

O processo de constituição desse PPA envolveu uma série de processos, com destaque 

àqueles que propunham que sociedade civil tivesse a oportunidade de apresentar ao 

governo quais seriam as demandas que deveriam ser atendidas dentro dessa ferramenta 

de planejamento.  

O PPA 2012-2015 é composto por um eixo de Programas Temáticos, Objetivos 

e Iniciativas, o que o difere de seu antecessor, que era guiado por Programa-Ação, o 

qual acoplava previsões orçamentárias em sua composição. No formato anterior, o 

Plano era composto por uma dimensão estratégica, a qual se subdividia em orientações 

estratégicas de governo e em orientações estratégicas dos Ministérios, e por uma 

segunda dimensão, a tático-operacional, que era composta pelos programas e ações 

daquele período. O total de programas foi de 306 no PPA anterior, junto a 5.081 ações, 

que se dividiam entre orçamentárias e não-orçamentárias.  

No PPA atual, a dimensão estratégica engloba programas, que possuem 

objetivos, iniciativas, como pode ser observado na figura 2: 
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Figura 2 – Estrutura do PPA 2012-2015 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL, 2011b. 

Os programas temáticos foram divididos de acordo com as políticas públicas 

de diversos setores, o que, segundo a Mensagem Presidencial (BRASIL, 2011a), 

facilitaria a relação entre as dimensões estratégica, tática e operacional do próprio 

governo, permitindo uma melhor comunicação interna e também melhoraria o diálogo 

com a sociedade. Dentro dos programas, uma série de objetivos, os quais o governo 

classifica como a grande inovação do Plano Mais Brasil, são elencados de acordo com 

as escolhas do governo para a implementação de determinada política pública, 

demonstrando, assim, caminhos para a execução de políticas e da ação governamental. 

(BRASIL, 2011b). Esses objetivos são compostos por metas que fornecem parâmetros 

para alcançar a realização dos objetivos supracitados, havendo, ainda, as iniciativas de 

cada objetivo. Essas iniciativas são diretas e demonstram o que deveria ser ou foi feito 

pelo governo a fim de concretizar aqueles objetivos, dando também atenção aos 

múltiplos atores envolvidos nos objetivos. Dessa forma, criam-se condições efetivas 

para a formulação, a gestão e a implementação de políticas públicas e a nova estrutura 

define os espaços de atuação do Plano e do Orçamento, qualificando o diálogo com a 

sociedade (BRASIL, 2011b).  

É possível observar um esforço do governo para que a sociedade esteja inserida 

nos processos do Plano Mais Brasil. Na prática, essa intenção produz diversos 

resultados que podem ser analisados a fim de constatar de que maneira está sendo 
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desenvolvida a relação entre Estado e sociedade no que tange a esse Plano. As propostas 

começam em textos oficiais que citam a relação do governo com a sociedade civil e vão 

até medidas práticas que envolvem os cidadãos naquilo proposto para a participação 

deles no planejamento governamental. A seguir, será demonstrado como o governo se 

organiza a fim de alcançar os objetivos propostos sobre a participação social em seu 

principal instrumento de planejamento, o PPA. 

2.2  Como está prevista essa participação? 

 O artigo 165 da CF/88 cita o PPA, afirmando, em seu § 1º, que 
 

 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.  

 

O Plano Mais Brasil, que atende o estabelecido pela CF, é instituído pela Lei nº 

12.593/2012. Dentre as diversas características desse plano, é possível averiguar já em 

seu Projeto de Lei (PL), assim como em sua regulamentação pelo Decreto nº 

7.866/2012, a previsão de participação da sociedade em suas etapas, desde formulação 

até avaliação.  

No PL, e também na lei, há a citação direta de participação da sociedade no 

PPA. O primeiro momento em que há menção desse fator é no art. 4º, o qual afirma que 

o PPA 2012-2015 terá, dentre suas diretrizes, a ampliação da participação social. Ainda 

que não entre em maiores detalhes, essa diretriz abre espaços para que a participação 

esteja circunscrita nas próximas ações do governo federal. Ainda no PL é possível 

averiguar mais uma previsão de participação da sociedade no PPA: o artigo 16, que está 

na seção que trata de Monitoramento e Avaliação, afirma que “O Poder Executivo 

promoverá a participação da sociedade no processo de monitoramento dos Programas 

do PPA 2012-2015”. Entretanto, tal artigo foi extinto do texto da lei do PPA, não 

havendo outra menção à participação social no texto da lei.  

Apesar de apenas uma citação no texto da lei sancionada e em vigor, a 

participação social não está excluída do Plano Mais Brasil. Os demais tópicos da 

própria lei, que apresenta pouco mais que 4 páginas em seu total, também não são 

aprofundados nessa etapa de caráter mais legal, que não aprofunda nenhuma questão 

tático-operacional do PPA. Dessa forma, faz-se fundamental analisar os anexos do 

Plano, que são instituídos pelo Art. 7º de sua lei e tratam dos Programas Temáticos 
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(anexo I),   Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (anexo II) 

e Empreendimentos Individualizados como Iniciativas (anexo III), assim como a 

Mensagem Presidencial (BRASIL, 2011a) do Plano Mais Brasil – que, apesar de não 

constar como parte oficialmente integrante do PPA, é um importante objeto de análise 

que permite compreender o contexto no qual está inserido o PPA e obter um panorama 

geral do que é tratado em suas dimensões estratégicas e táticas, assim como no modelo 

de planejamento governamental atual.  

2.2.1 Participação social na Mensagem Presidencial do PPA 2012-2015 
 

Na primeira parte da Mensagem Presidencial (BRASIL, 2011a), 

correspondente à Dimensão Estratégica, são citados os valores que devem fazer parte do 

governo: soberania, democracia, justiça social, sustentabilidade, diversidade cultural e 

identidade nacional, participação social e excelência na gestão, sendo essa a primeira 

menção à participação dentro do documento, compondo, então, os valores básicos 

propostos pelo governo. Esses valores devem estar em toda ação governamental, 

fazendo-se presente nas políticas públicas do Plano Mais Brasil (BRASIL, 2011a).  

Nas páginas seguintes, em uma apresentação de quatro cenários setoriais do 

Brasil (Macroeconômico, Social, Ambiental e Regional), cita-se que deve haver 

participação popular na política do cenário ambiental do país, no qual haveria reforços 

dos investimentos em medidas estruturantes do setor e seria essa participação um dos 

objetivos desses reforços para as políticas públicas da área. 

Dentro da categoria denominada de Macrodesafios, previstos para orientarem 

as políticas do governo federal, destaca-se, dentre 11 áreas sobre temas distintos, o 

oitavo deles: “Democracia e Participação Social: fortalecer a democracia e estimular a 

participação da sociedade, ampliando a transparência da ação pública” (BRASIL, 

2011a, p. 77).  Na descrição acerca desse macrodesafio, o governo destaca a atuação da 

sociedade civil na esfera política, assim como reconhece a importância da ampliação da 

participação: 

                                          [...] 

A experiência democrática vivenciada hoje no país é baseada em um 
conjunto variado de processos, procedimentos e espaços institucionais 
reciprocamente constitutivos. Nos últimos oito anos, o governo federal 
fortaleceu os Conselhos Nacionais, criou novos colegiados em áreas 
de menor tradição de participação e realizou conferências nacionais 
temáticas que ajudaram a estabelecer prioridades para a agenda 
governamental [...]. (p. 94) 
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A ampliação da participação democrática na administração pública 
incentiva a ação colaborativa de diferentes atores sociais, 
maximizando seu potencial efeito sobre as prioridades, objetivos, 
formas de gestão e de implementação de políticas públicas, essenciais 
para um consistente processo de governança [...]. (p. 95) 

 

Observa-se, então, que a participação social compõe uma característica do 

planejamento do atual governo brasileiro, assim como este planeja buscar ampliação e 

consolidação dessa participação no país, principalmente quando ela é inserida como um 

tópico independente dentro dos macrodesafios destacados no planejamento 

governamental.  

 As menções seguintes à participação social dentro da Mensagem Presidencial 

ocorrem ainda na descrição dos macrodesafios apresentados anteriormente, mas em dois 

distintos. O primeiro deles, de segurança pública, que busca “promover a segurança e 

integridade dos cidadãos, através do combate à violência e do desenvolvimento de uma 

cultura de paz” (p. 77), sugere, em sua descrição, a ampliação dos espaços de 

participação democrática na gestão da política de segurança pública; o macrodesafio 

seguinte que também engloba a participação da sociedade é o de gestão pública, que 

visa aperfeiçoar os instrumentos de gestão do Estado, agregando valor à ética e 

qualidade nos serviços públicos. Em sua descrição, lê-se que “é dever do Estado ampliar 

o acesso da população às informações e promover espaços de participação da sociedade 

na formulação e implementação das políticas públicas.” (BRASIL, 2011a, p. 100). 

Então, além de constar como um macrodesafio independente, é possível notar que a 

participação social está diretamente citada em dois outros, segurança e gestão pública, 

com destaque ao segundo pelo fator de possibilitar a ampliação da participação em 

todas as outras áreas de políticas públicas, já que é um tema transversal dentro de 

diversos setores do governo.  

A parte seguinte da Mensagem trata do Modelo de Planejamento 

Governamental, no qual destaca-se a seção de processo de construção do PPA e o 

modelo de gestão, que se iniciou no Ministério do Planejamento e foi amplamente 

debatido no governo e também com representantes da sociedade civil organizada, 

resultando nos 65 Programas Temáticos (BRASIL, 2011a). Nessa etapa prévia de 

formulação, a Mensagem cita o Fórum Interconselhos, que será tratado na seção 

seguinte desse capítulo, como modelo de iniciativa para a participação no PPA. 
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As próximas menções acerca da participação da sociedade tratam desse 

fenômeno além do processo de formulação do PPA, ressaltando, na seção sobre 

Dimensão da Gestão, que o Plano Mais Brasil deve consolidar a participação social no 

governo: 

[...] a ação articulada de todas as esferas de governo e a participação 
da sociedade é um caminho para o aperfeiçoamento da implementação 
do Plano, por meio da cooperação entre os entes e a sociedade. O PPA 
2012-2015 será um instrumento para a ampliação e consolidação da 
participação social [...]. (BRASIL, 2011a, p. 124) 

 

 Na terceira e última parte da Mensagem Presidencial (BRASIL, 2011a), o 

assunto abordado é a Dimensão Tática: programas temáticos – no qual se enquadram 

políticas sociais, de infraestrutura, de desenvolvimento produtivo e ambiental e também 

outros temas especiais.  

A primeira menção à participação social dentro dessa dimensão é no 

Aperfeiçoamento do SUS, cujo texto da Mensagem Presidencial (BRASIL, 2011a, p. 

130), destaca que a complexidade da coordenação nacional do SUS exige que haja 

diversos setores envolvidos para a efetivação dos objetivos do sistema, incluindo a 

sociedade civil participando ativamente junto a outros fatores como aperfeiçoamento do 

modelo de gestão, financiamento estável. Em seguida, tratando do Fortalecimento do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Mensagem Presidencial (BRASIL, 

2011a, p. 137), a participação social aparece devido ao destaque que tem dentro das 

diretrizes desse sistema, devendo também ser parte integrante em seu fortalecimento. 

Na área de assistência social, é intensa a interação do Estado com a sociedade, 

principalmente a partir do Conselhos da área, com destaque ao Conselho Nacional de 

Assistência Social, instituído pela Lei nº 8.742/1993, a Lei Orgânica de Assistência 

Social. 

 A participação é mais uma vez citada dentro de um novo tema da Mensagem: 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Nessa área, o governo afirma que a 

sociedade deverá participar da elaboração e implementação da Política Nacional de 

SAN, instituída em 2010, junto ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (Sisan). A mensagem deixa claro que é fundamental a participação da 

sociedade em todos os processos referentes à SAN  no país:   
 

O Sisan tem por objetivos formular e implementar políticas e planos 
de segurança alimentar e nutricional, estimular a integração dos 
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esforços entre governo e sociedade civil, bem como promover o 
acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da segurança 
alimentar e nutricional do País. Trata-se de um sistema público, de 
gestão intersetorial e participativa, que possibilita a articulação entre 
os três níveis de governo e com a sociedade civil organizada, para a 
implementação e execução das políticas de SAN (p. 140). 
 

A partir dessas ações dentro da área de SAN, o governo visa implementar em 

território nacional o sistema, incluindo ativamente a sociedade e os entes federados em 

seus processos.  

O tema seguinte no qual a participação social está inserida é a educação básica. 

A Mensagem Presidencial (BRASIL, 2011a, p. 142) descreve um trecho do PNE 

vigente, o qual afirma, dentre seus 10 objetivos, que deve haver uma democratização da 

gestão do ensino público, incluindo a participação das comunidades escolar e local em 

conselhos escolares ou equivalentes, esperando-se, com todos os objetivos em 

execução, uma evolução positiva no cenário de toda a educação básica.  

 No âmbito cultural, a Mensagem Presidencial (BRASIL, 2011a, p. 150) 

também prevê a participação da sociedade nas políticas, tanto estando junto ao Estado 

quanto atuando à frente da produção cultural que deve ser fomentada pelo governo, 

havendo uma gestão transparente que assegure a participação e o controle social em 

ações culturais.  

Para a área de segurança pública, há destaque no texto para o papel da 

sociedade, dentro do tema de Segurança Pública com Cidadania. O texto afirma que 

“sua [da segurança pública com cidadania] concepção orienta-se pelos princípios 

básicos de integração das instituições de segurança pública e de participação da 

sociedade nas ações combinadas de promoção de uma cultura de paz, prevenção à 

violência e repressão ao crime.” (p. 158). Dessa maneira, espera-se que o Estado atue 

intensamente no que tange à segurança, sem excluir a sociedade dos processos no tema.  

A Mensagem Presidencial (BRASIL, 2011a) também pauta a participação da 

sociedade na área de Resíduos Sólidos (p.156), de Saneamento Básico (p. 218) e de 

Licenciamento e Qualidade Ambiental (p. 257): na primeira, aparece enquanto um 

grupo que deve atuar na busca pelos objetivos determinados pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, junto ao poder público, ao setor produtivo e também às associações 

de catadores; em saneamento básico, a sociedade é vista, a partir da ótica 

governamental, como grupo que deve ser incluído em mecanismos participativos e com 

fins de controle no setor, atuando junto aos prestadores de serviço do setor no país; no 
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âmbito de licenciamento e qualidade ambiental, a participação popular é destacada 

dentro da elaboração de Planos Locais ou Setoriais de Desenvolvimento Sustentável 

(PLDS), elaborado tanto por municípios quanto por empresas, sendo a participação, 

assim como a educação, vista como um instrumento estratégico para melhorar as 

políticas públicas do setor.  

Sobre Democracia e aperfeiçoamento da gestão pública (BRASIL, 2011a, p. 

263), a sociedade é tratada como ente fundamental, que deve participar para que os 

processos do setor sejam inclusivos e sustentáveis, devendo o fortalecimento dessa 

participação estar junto com mecanismos de transparência e ampliação do contato com a 

sociedade. O governo defende que o diálogo e articulação entre ele e a sociedade civil 

são requisitos para a qualificação da gestão pública, sendo de suma importância essa 

interação entre ambos.  

A Mensagem Presidencial (BRASIL, 2011a) também trata a sociedade como 

agente importante no Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais, 

dentro de Desenvolvimento Regional (p. 274), afirmando que os bons resultados do 

programa demonstram a importância da participação social em gestão de políticas 

públicas, desde negociações iniciais para as políticas serem definidas até os processos 

de implementação.  

2.2.2 Participação social nos Anexos I, II e III do PPA 2012-2015 
 

Além da Mensagem Presidencial (BRASIL, 2011a), é pertinente analisar os 

três anexos que oficialmente compõem o PPA. Eles são divididos em I – Programas 

Temáticos, II – Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado e III – 

Empreendimentos Individualizados como Iniciativas. A partir da leitura desses 

documentos, percebe-se a função técnica que eles possuem, com maior rigidez em seus 

formatos. Desses anexos, apenas o primeiro inclui diretamente a participação da 

sociedade em suas ações, ficando o Anexo II focado em planejamento financeiro para 

cada ano de órgãos ligado ao governo federal e o Anexo III registra o custo de cada 

iniciativa dos programas de governo, junto a suas datas de início e de finalização.  

O Anexo I é dividido em programas de temas específicos. Dentro de cada 

programa do anexo, o documento apresenta indicadores que demonstram 

estatisticamente um panorama do tema no país, seguido por informações orçamentárias 

e da esfera orçamentária a qual se encontra vinculado o programa para os anos de 
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vigência do PPA. Em seguida, são apresentados os objetivos daquele tema, tópico que 

se subdivide em metas e iniciativas do governo para alcançar tais objetivos.  

Dentro dessa estrutura complexa do Anexo I, que não aparecia dessa forma em 

PPAs anteriores, a primeira citação acerca da participação social ocorre no programa de 

Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS), dentro do objetivo 0724: 

“Implementar novo modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com 

centralidade na garantia do acesso, gestão participativa com foco em resultados, 

participação social e financiamento estável.” (p. 32). Dentro desse objetivo, destaca-se a 

iniciativa que prevê o fortalecimento do SUS incluindo a gestão participativa, 

participação social e promoção da equidade em saúde.  

O próximo programa do Anexo I que também inclui participação social em 

algum processo que o compõe é de Autonomia e Emancipação da Juventude (p. 37), de 

objetivo número 0276, sugerindo a intensificação da participação social nas políticas 

públicas de juventude, incluindo, em uma de suas metas, a constituição de três grupos 

de trabalho temáticos com a sociedade civil em suas composições, junto a um 

fortalecimento do Conselho Nacional de Juventude. 

Cidadania e Justiça (p. 55) é o próximo programa do Anexo I a contemplar a 

participação em sua composição, buscando aperfeiçoar ações de defesa do consumidor 

incluindo a participação social nesse objetivo número 0868, junto a outras ações, como 

aprofundar iniciativas de formação e capacitação, atuar mais intensamente em fóruns e 

organismos internacionais. Em outro objetivo, identificado com o número 0880, ainda 

do mesmo programa, cita-se o fortalecimento da Política Nacional de Justiça incluindo a 

defesa dos direitos dos migrantes, maior cooperação jurídica internacional e articulação 

das ações garantidoras de direitos no âmbito de cidadania, com a participação também 

citada como ferramenta para efetivar tais ações, junto a uma ampliação dos diálogos 

interfederativos.  

Dentro da temática de Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública, no 

Anexo I, a participação é destaque na iniciativa 029S (p. 111), sendo citada como objeto 

que deve ser aprimorado para o alcance do objetivo 0579, que trata do fortalecimento da 

governança e da capacidade institucional da administração pública. Ainda nesse tema, o 

objetivo 0609 merece destaque: “Ampliar o diálogo, a transparência e a participação 

social no âmbito da Administração Pública, de forma a promover maior interação entre 

o Estado e a sociedade”. Em suas metas, destaca-se para essa pesquisa o aumento da 

efetividade da participação da sociedade civil em espaços institucionalizados de 
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participação social, a criação e potencialização de novas formas de participação social 

são mencionados, o fortalecimento dos Conselhos de Políticas Públicas, a criação da 

proposta de Sistema Nacional de Participação Social. 

A atuação da sociedade no monitoramento do Plano Plurianual também é 

citada entre as metas do objetivo 0609 (p. 113). A meta trata da incorporação de 

mecanismos de participação social à metodologia de monitoramento do Plano 

Plurianual. Dessa forma, nota-se que é parte do próprio PPA a previsão da ampliação 

dos processos de avaliação do próprio Plano para alcançar a sociedade nesse processo, 

que também esteve no processo de formulação por meio do I Fórum Interconselhos. 

Dentre as iniciativas que compõem esse objetivo, incluindo a meta mencionada 

no parágrafo anterior, a primeira delas é incisiva no que tange à ampliação da 

participação - “Fortalecimento dos espaços de participação social e criação de novos 

mecanismos para ampliar a transparência e a participação da sociedade civil na 

formulação, no monitoramento e na avaliação das políticas públicas” (p. 114) - 

merecendo destaque, ainda, as iniciativas 02DL e 02DN, que buscam o estabelecimento 

e manutenção de interfaces de diálogo social e promoção da participação da sociedade 

na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM).  

Dentro desse tema, observa-se uma atenção especial à participação social. O 

órgão responsável para executar tais ações, de acordo com o documento, é a Presidência 

da República, que tem a capacidade de influenciar diretamente todos os outros órgãos 

do governo federal, o que demonstra que a participação pode estar inserida em diversas 

outras instâncias governamentais.  

Adiante, no programa relacionado à Educação Básica, Anexo I, há uma citação 

acerca da participação da sociedade na área, dentro do objetivo 0598 (p. 138), que busca 

o apoio ao educando, à escola e aos entes federados com ações para o desenvolvimento 

da educação básica, da integral e de jovens e adultos e cita a gestão democrática do 

ensino, incluindo alunos, entes federados, escola e também a sociedade. A sociedade é 

citada em uma meta desse objetivo, sobre promover ações que sejam direcionadas à 

ampliação da educação com qualificação profissional e desenvolvimento da 

participação social para jovens entre 18 e 29 anos (p. 138).  

A Integração Sul-Americana também é contemplada pela participação social 

em sua constituição nesse PPA, sendo o objetivo 0944 (ANEXO I, p. 201), sobre 

fortalecimento da institucionalidade dos mecanismos de integração regional, em 

especial a União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) e o Mercado Comum do Sul 
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(MERCOSUL), com a meta de criação do Fundo de Participação Social do 

MERCOSUL, tendo, em uma das suas iniciativas, a busca pela instituição de uma 

Unidade de Apoio à Participação Social do MERCOSUL (UPS).  

Ainda no Anexo I, nos temas de Licenciamento e Qualidade Ambiental (p. 

205) e de Planejamento Urbano (p. 245), também existe a previsão de participação da 

sociedade. No primeiro, dentro do programa 0491, sobre a promoção da educação 

ambiental integrada às políticas e programas socioambientais, há uma iniciativa que 

buscará integrar a participação, junto a outras técnicas, para apoiar a gestão 

socioambiental de territórios ocupados por grupos em situação de vulnerabilidade. Para 

o Planejamento Urbano, o objetivo 0589 estabelece o fortalecimento da gestão 

municipal e interfederativa para desenvolvimento urbano com participação social, 

explicitando, dentro de suas metas, o amparo que o governo deve dar a outras ações de 

participação, além do Conselho Nacional das Cidades, que sejam relevantes para o 

desenvolvimento urbano e sustentável.  

Nos temas de Políticas para as Mulheres, Promoção do Direito de Pessoas com 

Deficiência e Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Anexo I, é intensa a previsão 

de participação. O objetivo 0935 (p. 284), do programa 2016, sobre Políticas para as 

Mulheres, propõe a promoção de uma gestão transversal para a Política Nacional para as 

Mulheres incluindo a participação social, além de articulação intra e 

intergovernamental. Em suas metas, há a criação de um Sistema Integrado de Dados e 

Indicadores de Igualdade de Gênero, com inclusão da sociedade em seus processos. O 

fortalecimento do Observatório Brasil da Igualdade de Gênero é citado, com a 

finalidade de também promover a participação.  

A Promoção do Direito de Pessoas com Deficiência (p. 298) é um programa 

em que a participação aparece primeiramente por meio da iniciativa 01GO, que cita a 

Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Conselho Nacional 

dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (CONADE), ambos vistos como 

instrumentos capazes de fortalecer a participação nessa temática, dentro do objetivo 

0442, que busca promover a efetiva aplicação da política de garantia dos direitos das 

pessoas com deficiência. Em seguida, a participação é incluída dentro da iniciativa 

026V, sendo vista como uma das formas para promover e defender os direitos da pessoa 

com deficiência dentro do objetivo 0568, para promover ações destinadas a garantir 

autonomia, independência e segurança às pessoas com deficiência. 
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 A pauta de direitos humanos é tratada dentro do Anexo I no tema de Promoção 

e Defesa dos Direito Humanos (p. 302), cuja iniciativa 00S3 propõe também a 

participação social para alcançar a promoção e defesa dos direitos humanos dentro do 

objetivo 0255, de promoção da cultura e educação em direitos humanos e garantia de 

acesso a direitos. Ainda nessa temática, o objetivo 0256 aborda os direitos e garantias 

da proteção social para a pessoa idosa, apresentando, entre suas iniciativas, o 

fortalecimento da Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos da pessoa Idosa 

(RENADI), com estímulo à formação e participação social. Para as pessoas em situação 

de rua, o tema propõe o objetivo 0742, de promover direito e garantir proteção social 

desse grupo, com a iniciativa 02WB: “Disseminação, na sociedade, de uma cultura de 

direitos humanos da população em situação de rua, estimulando a participação social e a 

produção de informações de novos valores.” (p. 305).  

A partir dessa inclusão da participação social em diversos contextos no Projeto 

de Lei do PPA, na Lei nº 12.593/2012, na Mensagem Presidencial e no Anexo I do 

Plano, é possível constatar que é um tema presente na agenda governamental e que deve 

estar presente em diversos setores distintos de políticas públicas do governo federal. 

Nota-se, a partir do levantamento de informações realizado nessa subseção 2.1, que a 

diretriz de ampliação da participação social, prevista no art. 4º da Lei nº 12.593/2012, é 

atendida ao longo dos textos que compõem o PPA.   

O documento em que mais se menciona a participação é a Mensagem 

Presidencial (BRASIL, 2011a). Aparece nesse texto como tema de destaque e 

amplamente citado nos mais diversos setores, principalmente naqueles ligados 

diretamente à garantia de direitos sociais, as também em questões que se referem à 

gestão pública. Destaca-se na parte de Programas Temáticos, principalmente em temas 

que já possuem instâncias participativas: Assistência Social, Segurança Alimentar e 

Nutricional e Direitos Humanos, por exemplo.  

A carência de previsão de participação social encontra-se na área de políticas 

de infraestrutura, onde aparece apenas em um tema, sobre Saneamento Básico (MP, 

2011, p. 219). No restante, como transportes, aviação civil, petróleo e gás, não existe 

menção à participação da sociedade nas ações e políticas dos setores.  

A prática de iniciativas participativas mostra, a partir dessa análise, frequente 

apenas em determinados temas do PPA. A existência de instâncias participativas em 

outras áreas ainda não contempladas fará o Estado aproximar-se da sociedade e atender 

por completo a previsão de participação no Plano Plurianual.  
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2.3  Organização governamental para a participação social no Plano Mais Brasil 

A proposição de participação social é significativa nos textos analisados na 

seção 2.1 referentes ao Plano Mais Brasil. Além desse planejamento governamental 

com inclusão da sociedade civil em diversos processos do PPA, é importante que haja 

uma organização por parte do governo para possibilitar que exista essa participação.  A 

relação entre sociedade e governo pode se dar por diversos canais, principalmente os 

institucionalizados. 

Os Conselhos com representantes da sociedade civil, em 2014, somavam um 

total de 50 entidades (BRASIL, 2014b), podendo influenciar ativamente as políticas 

públicas da área a qual se aplicam. Os Conselhos municipais, ainda que não influenciem 

diretamente o PPA do governo federal, se apresentam em alto número no país, 

totalizando em 62.562 entidades, segundo o Relatório Perfil dos Municípios Brasileiros 

(BRASIL, 2014b). Para atender aos Conselhos no que tange ao PPA (principalmente os 

nacionais, mas aberto a toda a sociedade civil), mapeando suas demandas e ampliando 

os canais de comunicação entre eles e o governo, foi instituído o Fórum Interconselhos, 

que também abrange representantes diversos da sociedade civil e membros de 

comissões de políticas públicas.  

A Secretaria Geral da Presidência da República organiza, junto ao Ministério 

do Planejamento, o Fórum Interconselhos. A SGPR, conforme institui a Lei nº 

11.204/2005 tem a competência de  

 

Art. 3o À Secretaria-Geral da Presidência da República compete 
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no 
desempenho de suas atribuições, especialmente: 
I - no relacionamento e articulação com as entidades da sociedade 
civil e na criação e implementação de instrumentos de consulta e 
participação popular de interesse do Poder Executivo; 

  [...] 
IV - na promoção de análises de políticas públicas e temas de interesse 
do Presidente da República e na realização de estudos de natureza 
político-institucional;  

  [...] 
 

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, cuja missão é “[...] 

planejar e coordenar as políticas de gestão da administração pública federal, para 

fortalecer as capacidades do Estado para promoção do desenvolvimento sustentável e do 
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aprimoramento da entrega de resultados ao cidadão”5, foi a organização que trabalhou 

junto à Secretaria Geral na realização dos Fóruns Interconselhos que já ocorreram até 

então.  

O Fórum permite que representantes da sociedade, participantes de conselhos e 

outras entidades representativas possam apresentar suas demandas e sugestões para o 

PPA, assim como avaliar se aquilo proposto inicialmente foi acatado e como está sendo 

executado.  

Esse Fórum tem caráter consultivo e é, desde sua primeira edição em 2011, 

uma das principais instâncias de participação da sociedade civil no PPA. A segunda 

edição do fórum ocorreu ainda em 2011, na qual foi apresentado um resultado 

pertinente ao que se propunha com a criação dessa instância participativa: 77% das 

demandas decorrentes da edição anterior tinha sido acatadas integralmente para compor 

o PPA 2012-2015 (SPI, 2011). Na terceira edição, houve uma efetivação do 

compromisso governamental com a proposta de Monitoramento Participativo do PPA, 

que tem foco nas Agendas Transversais do Plano Plurianual. Até junho de 2015, o 

Fórum foi promovido outras vezes com o intuito de monitorar e avaliar aquilo que foi 

proposto no PPA e mapear novas demandas para o PPA subseqüente.  

Para apresentar resultados e facilitar a avaliação daquilo executado a partir do 

PPA, foram criadas as Agendas Transversais, utilizadas na quarta edição do Fórum, que 

se trata de um documento cuja elaboração é baseada no Relatório Anual de Avaliação 

do PPA 2012-2015. Ele é constituído pelos compromissos do governo sobre temas de 

caráter transversal e também multissetoriais. Esse modelo de transversalidade 

possibilita a identificação mais clara das políticas para as mulheres, raça, criança e 

adolescente, idoso, LGBT, quilombola, povos e comunidades tradicionais, juventude, 

povos indígenas, população em situação de rua e pessoa com deficiência (BRASIL, 

2011a), todos com destaque no Monitoramento Participativo do Plano Mais Brasil de 

ano base 2012.  

As Conferências Nacionais são também uma instância participativa que 

permite o contato dos participantes com o governo federal. Desde o ano que antecede a 

vigência do atual PPA, 2011, foram realizadas 29 conferências. A partir delas, o 

governo é capaz de mapear demandas e promover políticas públicas de acordo com os 

anseios de grupos de determinadas temáticas sociais específicas. A ligação oficial de 
                                                           
5
 Disponível em <http://antigo.planejamento.gov.br/editoria.asp?p=editoria&index=62&ler=s950>. 

Acesso em 24/05/2015.  
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uma conferência diretamente com o PPA, entretanto, só se deu oficialmente em 2014, 

tendo como base a III Conferência Nacional Promoção da Igualdade Racial (Conapir), 

na qual a SEPPIR/MP atuou em conjunto com a Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), na elaboração de uma plataforma de dados para acompanhar o conteúdo do 

PPA associado ao da Conferência6, o que pode representar o primeiro marco para que as 

conferências passem a dialogar também com os planos plurianuais.  

A Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos, do MP, promoveu 

uma série de oficinas7 para o monitoramento e avaliação de diversas ações do Plano 

Mais Brasil, em conjunto com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). 

São 18 Oficinas de Avaliação da Dimensão Estratégica do PPA, que reúnem 

representantes governamentais e também a sociedade civil, que pode, ainda, orientar a 

formulação do PPA subsequente. Cada oficina é finalizada com a elaboração de 

relatório com as principais observações e propostas para aperfeiçoar as políticas tratadas 

naquela rodada, caracterizando a iniciativa como etapa relevante para a construção e 

execução do PPA, em um espaço onde é intensa a participação da sociedade civil junto 

a representantes governamentais.  

 Outras iniciativas do governo federal, que fomentam a participação 

social nas políticas públicas, também podem ser levadas em consideração para a 

elaboração e avaliação do planejamento governamental, ainda que seus efeitos possam 

chegar ao PPA de maneira indireta, sem tê-lo como objeto específico, mas 

contemplando políticas e ações que estão previstas no Plano. Como exemplo, é possível 

identificar as ouvidorias, que atuam no diálogo entre o cidadão e administração pública 

de forma que as manifestações impactem na melhoria dos serviços públicos prestados 

aos cidadadãos (CGU, 2014); as audiências públicas, que possuem caráter presencial e 

aberto ao público, com discursos dos presentes e têm o objetivo de subsidiar decisões do 

governo (BRASIL, 2014b); consultas públicas, nas quais são abertos espaços para que 

os interessados no tema em questão possam manifestar sua opinião acerca de um 

determinado assunto, possuindo caráter consultivo (BRASIL, 2014b); o constante 

contato com órgãos e com colegiados de políticas e programas setoriais, assim como as 

                                                           
6
 Notícias disponíveis em http://www.seppir.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2014/09/sistema-de-

acompanhamento-fortalecera-agenda-da-igualdade-racial-no-ppa e 

http://www.seppir.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2014/09/resolucoes-da-iii-conapir-poderao-ser-

acompanhadas-atraves-de-sistema. Acesso em junho de 2015.  
7
 Notícia disponível em http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1829. 

Acesso em junho de 2015. 
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mesas de diálogo e negociação, onde são programadas reuniões com interessados no 

tema abordado, a fim de chegar a um consenso entre as partes envolvidas e governo 

(BRASIL, 2014b).  

A partir das iniciativas listadas, é possível averiguar que existem mecanismos 

de participação social no Plano Mais Brasil. Existem, ainda, duas grandes medidas do 

governo federal para que a participação aumente e seja institucionalizada. Uma delas é a 

Política Nacional de Participação Social, promulgada pelo Decreto nº 8.243, de 23 de 

maio de 2014, que, apesar de ainda estar em trâmite no Senado Federal, encontra-se  

vigente e foi capaz de promover o debate acerca das iniciativas de participação e a 

institucionalização delas e propunha levar às instâncias do governo federal diversas 

ações que fomentariam a participação social com organizações já existentes da 

sociedade civil, como os Conselhos. Outra iniciativa que tende a ampliar a agenda 

participativa na sociedade é o Compromisso Nacional pela Participação Social, que é 

uma iniciativa da Secretaria Geral/PR com entes federados e visa promover a 

participação social a níveis regionais dentro do Brasil, com a colaboração de secretários 

estaduais de Participação Social, com o objetivo que cidade por todo o país ampliem os 

espaços de participação em seus âmbitos de atuação8. É possível averiguar, em todas 

essas iniciativas governamentais, uma organização, por parte do governo, para que as 

propostas participativas do PPA sejam efetivadas.  

A partir de todas essas ações do governo visando a aproximação da sociedade 

ao Estado, mais especificamente ao PPA, infere-se que esss canais institucionais para a 

participação podem se enquadrar naquilo que Martins (2006) classifica como 

organização governamental: “um campo de política de gestão pública que inclui a 

concepção, implantação e avaliação de estruturas organizacionais e modelos 

institucionais” (MARTINS, 2006, p. 01). 

A efetividade do I Fórum Interconselhos, enquanto parte dos modelos 

organizacionais para a participação social no Plano Mais Brasil, pode ser analisada 

estatisticamente: foram 629 sugestões registradas, em 2011, para a formulação do PPA 

seguinte. Dessas, segundo Almeida (2013), 96,7% delas foram acatadas, sendo que 

19,6% entraram no Plano de modo parcial. Assim, é possível constatar que o Fórum é 

uma organização que cumpre o seu papel proposto perante a sociedade e o PPA. 

                                                           
8
 Compromisso Nacional pela Participação Social: http://secretariageral.gov.br/participacao-

social/compromisso. Acesso em junho de 2015.  



45 

 

  

É possível constatar que o Plano Mais Brasil prevê a participação da sociedade 

em suas etapas diversas, a partir de um arcabouço em execução desde 2011 e que tende 

a se concretizar em 2015, o último ano de vigência desse PPA, buscando a efetivação 

daquilo proposto nos textos que o compõem. As diversas temáticas distintas, analisadas 

ao longo da seção anterior e que têm a participação como meio para serem 

concretizadas, demonstram que a sociedade compõe uma parte integrante do processo 

das políticas públicas e de demais ações do governo para a sociedade. O planejamento 

governamental tende, a partir do momento em que há uma intensificação do contato 

com a sociedade, a reconhecer as demandas sociais e encontrar caminhos para que elas 

sejam atendidas.  

As diversas propostas participativas ao longo dos documentos que compõem o 

Plano Mais Brasil devem, a partir do último ano de vigência do plano, que é 2015, ser 

analisadas a fim de compreender se foram efetivadas e qual o impacto delas ao longo 

dos 4 anos do Plano. A análise pode, ainda, contribuir para a melhoria desse tema no 

PPA seguinte, já em elaboração por parte do governo federal.  

 

 
 3  MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

3.1  Tipologia, métodos e descrição geral da pesquisa 

A pesquisa realizada nesse trabalho se caracteriza como descritiva 

(DUVERGER, 1962), levando-se em conta que busca a descrição e análise das 

características de determinado no fenômeno – no caso, a participação e influência da 

sociedade no PPA Mais Brasil.  

A grande importância dada por parte do governo para a interação com a 

sociedade no PPA, levantada ao longo do capítulo 2, demonstra a relevância de avaliar, 

na prática, qual é o impacto dessa participação.  

Essa pesquisa busca averiguar a influência da sociedade e seus resultados no 

atual PPA. Para isso, após o levantamento da previsão dessa participação e dos 

instrumentos que possibilitam que ela se consolide, realizados no capítulo 2, analisa-se 

nesse capítulo quais foram algumas características das contribuições advindas da 

sociedade para o Plano Mais Brasil.  

A pré-análise dos dados coletados se deu, primeiramente, sob uma óptica que 

pode ser classificada como mista: qualitativa e quantitativa. (GIL, 2008). Foi necessário 
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analisar textos e informações acerca dos dados selecionados, a serem descritos 

detalhadamente na subseção 3.2, para perceber quais características poderiam ser 

exploradas na análise. A partir dessa percepção, foi possível elaborar um método 

quantitativo de classificação para a amostra.  

 

3.2  Caracterização dos objetos de estudo 

 

A Secretaria Geral da Presidência da República e o Ministério do Planejamento 

elaboraram o Relatório do I Fórum Interconselhos (SPI/SGPR, 2012). Ele contém todas 

as demandas que foram apresentadas pela sociedade no primeiro Interconselhos. Junto a 

essas demandas, apresenta também a forma que elas estão incluídas no PPA, conforme 

demonstra o exemplo da figura 3:  

Figura 3 – Exemplo de preenchimento do Relatório do I Fórum Interconselhos  

  

Fonte: SGPR; SPI 2012.  

 

Observa-se, na primeira coluna, a contribuição dada pela sociedade durante o I 

Interconselhos, relativa ao cuidado com idosos não incluídos em programas. Na 

segunda coluna encontram-se observações feitas pelo Ministério, demonstrando como a 

proposta está sendo atendida no PPA Mais Brasil. Nas colunas seguintes, o órgão 

registrou os programas que atendem àquela contribuição citada, podendo ser um ou 

mais dentre os que compõem o PPA. Na última coluna estão objetivos/iniciativas 

presentes no PPA e que se encaixam especificamente na temática da contribuição dada 

pela sociedade.  

É fundamental ressaltar que esse relatório, todo preenchido conforme o 

exemplo acima, apresenta respostas às contribuições da sociedade que não 
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necessariamente limitam-se ao que está sendo apresentado. É possível que existam 

diversos outros programas, objetivos, metas ou iniciativas para a proposta demandada 

da sociedade civil, ainda que não estejam citados no relatório. No caso demonstrado na 

imagem acima, é possível encontrar outras ações que contemplam o cuidado com os 

idosos em metas de programas não citados, como no programa 2035 (ANEXO I, 2012, 

p. 160) - Esporte e Grandes Eventos Esportivos, que traz a meta de criar projetos de 

esporte e atividade física que contribuam com a promoção da saúde e da qualidade de 

vida da população, com atenção especial aos idosos nos espaços e equipamentos 

públicos de esporte e lazer nas 27 capitais e 553 municípios. Dessa forma, nota-se que o 

relatório é uma ampla base de informações, com o objetivo de verificar a presença das 

sugestões da sociedade no PPA Mais Brasil, mas não esgotam as informações do tema 

no Plano. 

As metas do PPA possuem uma análise-situacional individual, elaborada pelo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que permite verificar seu 

andamento ao longo dos dois primeiros anos de vigência do PPA Mais Brasil. Há a 

expectativa de que, posteriormente, sejam disponibilizadas também as informações 

dos dois últimos anos, completando todo o período de vigência do PPA. Essa análise 

situacional, junto a outras informações relativas ao PPA, está disponível no sítio 

http://ppamaisbrasil.planejamento.gov.br/9.  

Essa análise, elaborada pelo próprio Ministério, possui informações variadas 

acerca das metas e programas do PPA. Quase todos foram analisadas, com algumas 

exceções por motivos não explicitados. A análise está presente em forma de texto, 

sem seguir um padrão rígido de informações a serem prestadas, mas demonstrando o 

andamento daquela meta. 

3.3  Amostra para pesquisa 

A Metas do PPA, segundo o documento “Orientações para Elaboração do 

Plano Plurianual 2012-2015” (BRASIL, 2011), elaborado pelo governo para orientar os 

formuladores do PPA em seu processo de composição, são 

 

[...] medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza 
quantitativa ou qualitativa, a depender das especificidades de cada 
caso. Quando qualitativa, a meta também deverá ser passível de 

                                                           
9
 Acesso em fevereiro e março de 2015.  
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avaliação. Cada Objetivo deverá ter uma ou mais metas associadas. (p. 
24) 

 

O registro das contribuições da sociedade no Relatório do I Fórum 

Interconselhos (SGPR; SPI, 2012) é uma ótima base de análise para averiguar a 

influência da participação da sociedade no PPA. Ao longo da coluna de Observações 

sobre a aderência da proposta, de Programa e de Objetivo/Iniciativa podem ser 

encontradas citações de várias Metas presentes no PPA. Elas foram citadas com a 

finalidade de comprovar, ao lado também de Programas, Metas e Iniciativas, a presença 

da sugestão da sociedade dentro do PPA.  

Diversas Metas são citadas ao longo do Relatório do I Fórum Interconselho 

(SGPR; SPI, 2012) ao lado das contribuições da sociedade. Todas essas Metas foram 

mapeadas e estão em uma tabela, junto às suas correspondentes contribuições da 

sociedade, no Anexo A desse trabalho.  

Para dar continuidade à pesquisa, faz-se necessária a determinação de um 

subconjunto do universo ou população que será utilizado para estabelecimento ou 

estimação de características do universo (GIL, 2008). O espaço amostral da pesquisa 

desenvolvida aqui é composto por todas essas Metas citadas no Relatório (SGPR; SPI, 

2012).   

A amostragem, ainda segundo Gil (2008), pode ser caracterizada por 

ticipicidade ou intencionalidade: 

 

[é] um tipo de amostragem não probabilística e consiste em 
selecionar um subgrupo da população que, com base nas 
informações disponíveis, possa ser considerado representativo de 
toda a população. (p. 94) 

 

Trata-se de uma amostra não-probabilística, já que foi possível abranger 

todas as Metas citadas desse grupo presente no Relatório (SGPR; SPI, 2012), 

desconsiderando-se as outras presentes no PPA que podem estar, direta ou 

indiretamente ligadas às contribuições da sociedade, tratando-se de um grupo amostral 

definido por critérios próprios para essa pesquisa. Nesse método, classificado como 

uma amostragem por tipicidade, a amostra pode ser considerada representativa de toda 

a população com base nas informações disponíveis (GIL, 2008).  
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A quantidade de citações de metas que compunham o Relatório (SGPR; SPI 

2012) totaliza 208. Dessas, 42 são citadas como “metas”, porém não compõem o PPA 

na categorias de Metas, descrita acima, o que as exclui da amostra.  

Outro grupo excluído das amostras é o de repetição: 66 repetições foram 

eliminadas da amostra, sendo mantidas apenas a primeira citação da meta e 

eliminando as demais.  Nesse caso, destacam-se alguns grupos de metas que aparecem 

muitas vezes, como a meta que determina a construção de 6.000 unidades para 

educação infantil, que é citada 5 vezes ao longo do relatório.  

3.4  Procedimentos de coleta e análise dos dados 

A seção do sítio com as informações utilizadas na pesquisa está organizada 

de forma que as metas se localizem em uma aba que fica na parte superior da página 

inicial, denominada “Meu PPA”. Ela demonstra que existem, no total, 65 programas, 

471 objetivos, 2402 metas e 2434 iniciativas disponíveis para consulta, conforme 

demonstra a figura 4: 

 

Figura 4 – Visão geral da plataforma do sítio PPA Mais Brasil 

    

Fonte: www.ppamaisbrasil.planejamento.gov.br. Acesso em 03 de março de 2015. 

 

Cada Meta da amostra, que totalizou 100 aptas para análise, pôde ser 

consultada para averiguar sua situação nos anos de 2012 e 2013. Para isso, elas eram 

selecionadas dentro da opção “marcar”, correspondente ao espaço do pequeno 

quadrado ao lado delas (como pode ser visto na imagem acima o mesmo espaço – 

porém ao lado de cada programa), gerando depois uma filtragem apenas das marcadas 

para consulta de análise. Essa filtragem fica disponível para consulta em outra opção 
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das ferramentas do site, chamada “Meu PPA”. Ao clicar nessa opção, todas as metas 

marcadas surgem dentro de suas respectivas áreas, conforme demonstra a imagem 

abaixo: 

        Figura 5 – Exemplo de consulta às metas do PPA Mais Brasil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: www.ppamaisbrasil.planejamento.gov.br. Acesso em 03 de março de 2015. 

 

No exemplo, verifica-se uma meta marcada, que se encontra dentro da área de 

desenvolvimento produtivo e ambiental. Ao clicar no retângulo verde que está em cima 

do mapa do Brasil encontra-se disponível a análise situacional dessa Meta, dos dois 

primeiros anos de vigência do PPA 2012-2015, conforme demonstra a figura 6. O 

objetivo dessa análise é verificar como está a execução de cada meta. É essa a fonte do 

conteúdo que foi transcrito para a tabela de dados (Anexo A) dessa pesquisa, na 

categoria de “Transcrição de Resultados do PPAMB” (Tabela 1).  

Figura 6 – Exemplo de relatório situacional das metas do PPA Mais Brasil 

 

 

 

Fonte: www.ppamaisbrasil.planejamento.gov.br. Acesso em 03 de março de 2015. 
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As análises de cada meta citada no relatório do PPA e disponíveis no referido 

sítio foram agrupadas em uma só tabela, ao lado de suas respectivas metas, de forma a 

permitir uma análise de cada uma, conforme demonstrado abaixo:  

Tabela 1 – Estrutura básica da tabela (Anexo A) com a fonte de dados para a 
pesquisa 

 
 

Contribuição 
Transcrição da 
Meta Citada no 

relatório  

Transcrição da 
meta original no 

PPA 

Transcrição de 
Resultados 
do PPAMB 

Texto daquilo que 
foi sugerido pela 
sociedade no I 

Fórum 
Interconselhos. 
No Relatório 

(SGPR, 2012), 
encontra-se na 

coluna de 
“Contribuições 

Fórum 
Interconselhos”. 

Cada contribuição 
selecionada está 

acompanhada de uma 
ou mais metas, 

transcritas da forma 
que foram citadas no 

Relatório (SGPR, 
2012) para esta 

coluna. 

A mesma meta citada 
anteriormente, na 
coluna à esquerda, 

tem nesta coluna o seu 
texto original do PPA 

– Anexo I. 

Os resultados da 
avaliação 

correspondente a cada 
meta estão 

disponibilizados no 
site 

www.maisbrasil.planej
amento.gov.br 

(acesso em fevereiro e 
março de 2015) e 

encontram-se 
transcritos nesta 

coluna. 

       Fonte: Elaboração própria 
 
 

  A partir da compilação dessas informações em uma tabela seguindo o 

esquema acima, que está disponível por completo no anexo A do CD-ROM, foi possível 

desenvolver três categorias distintas para analisar os dados apresentados. Esse processo, 

o qual Gil (2008) denomina de codificação, trata-se de um processo no qual dados são 

transformados em símbolo que posteriormente poderão ser tabulados, ou seja, 

agrupados e contados de acordo com suas categorias de análise.  
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Tabela 2 – Estrutura básica da codificação usada para classificar os dados da 
amostra 

Fonte: Elaboração própria 

 

Essa codificação, divida em três categorias, permitiu analisar cada meta e 

classificá-la de acordo com a avaliação disponível na plataforma consultada, que foi 

transferida para a tabela de forma a facilitar a análise do espaço amostral e montar a 

classificação das categorias acima apresentadas.  

A classificação referente ao cumprimento (C) foi divida em três categorias, 

excludentes entre si. O objetivo dessa classificação é averiguar o andamento das metas 

em relação a atingir aquilo que foi previamente determinado, com ênfase na 

integralização das mesmas, ou seja, se ela concluiu tudo aquilo que estava previsto em 

seu texto original.  

A primeira categoria, representada pelo número 1, é para as metas que já 

estão cumpridas, ou seja, que atenderam integralmente aquilo que foi inicialmente 

proposto no texto original do PPA, disponível na segunda coluna da tabela de análise.  

O número 2 representa as metas que ainda estão em cumprimento, ou seja, 

aquelas que já tiveram iniciadas suas ações para atender o que é proposto no PPA, 

porém ainda não tiveram seu objetivo final concretizado. 

O número 3 caracteriza as metas cuja informação em relação ao cumprimento 

não está disponível na fonte de pesquisa, que são os textos de análise do sítio 

consultado. Algum texto para todas as metas da amostra encontra-se  disponível no 

sítio, mas devido à falta de uma padronização em relação ao que deve existir nesses 

textos, alguns podem ter mais informações que outros, além de conteúdos de 

naturezas diferentes entre si.  

Codificação 

C - cumprimento FC – forma de cumprimento A - atotres 

O número registrado nesse espaço 
indica a etapa do cumprimento da meta 

analisada: 1 – cumprida; 2 - em 
cumprimento; 3 - sem informação de 

cumprimento. 

A forma de cumprimento está registrada 
nessa coluna, podendo haver mais de uma 
classificação nessa categoria: 1 – rearranjo 

organizacional; 2 - edição de ato normativo; 
3 - transferência de recursos e/ou 

competências para entidades públicas; 4 – 
transferência de recursos e/ou competências 

para entidades do setor privado. 

Os atores, além do próprio governo, que 
estão envolvidos na política, foram 

registrados nessa coluna: 1 - articulação 
federativa", 2 - articulação com 

Legislativo, 3 - implementada com 
participação da sociedade civil; 4 – 

articulação com administração indireta. 
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A segunda categoria de codificação é a forma de cumprimento (FC), ou seja, 

quais foram as ações e escolhas para que fosse possível buscar a execução da meta, 

esteja ela já concluída ou não. A escala vai de 1 a 4, podendo haver mais de uma 

forma de cumprimento para a mesma meta, caracterizando categorias não excludentes 

entre si. Essas informações são extraídas a partir do que está registrado no texto 

analisado, desconsiderando para o resultado final aquelas Metas que não apresentam 

essa informação.  

O número 1 da forma de cumprimento indica um rearranjo organizacional, 

que se trata de uma reorganização das estruturas e processos previstos inicialmente na 

meta para que ela seja cumprida. Essa reorganização pode ser dentro do próprio 

governo em função da meta prevista ou até mesmo tratar de ações que passam a 

incluir entes externos na meta. Trata-se de uma revisão de organizações e processos 

que envolvem aquela, normalmente com a finalidade de alcançar melhores resultados. 

A classificação de número 2 corresponde à edição de um ato normativo para 

garantir o cumprimento da meta, na qual se destaca a intervenção por meio legal de 

maneira a instituir uma série de ações a serem realizadas a partir desse ato normativo. 

Nessa categoria, considerou-se as metas que envolvem diretamente leis e demais 

conteúdos normativos como etapa relevante para executarem aquilo que se propõem.  

A categoria seguinte, de número 3, representa a realização de uma 

transferência de recursos e/ou competências – sejam eles financeiros, informacionais, 

pessoal ou de outras naturezas – para entes públicos, ou seja, que compõem a 

administração pública direta ou indireta, de caráter pessoal público ou privado, a fim 

de cumprir o que a meta propõe. A classificação seguinte é correspondente à categoria 

4, que representa essa mesma transferência, porém para entes externos à 

administração pública, como empresas.  Essa transferência de recursos é identificada 

por meio das informações contidas na base de dados analisada.  

O terceiro item da codificação foi definido com base nos atores que 

participam do processo de cumprimento das metas em análise, com foco na 

implementação delas. Faz-se importante o reconhecimento de atores envolvidos nessa 

fase pois, para analisá-la, é fundamental conhecer as pessoas e organizações 

envolvidas (SECCHI, 2013).  

 O número 1 indica que foi necessária uma articulação entre entes federados 

(União, estados, DF e municípios) para realizar aquilo proposto pela meta, ou seja, 

trata-se de uma meta na qual existem entes além da União em sua execução. O 



54 

 

  

número 2 indica que houve uma articulação com o poder legislativo, uma colaboração 

dessa instância em alguma etapa da execução das metas analisadas.  

A terceira categoria indica que houve uma interação com a sociedade civil na 

implementação daquela meta, podendo tratar-se tanto de organizações representativas 

quanto pessoas não necessariamente ligadas a organizações formais, mas colaborando 

para a implementação das metas desse grupo. 

A categoria de número 4 indica uma articulação com a administração 

indireta, como fundações, autarquias, empresas públicas ou sociedade de economia 

mista para executar algo dentro do que é proposto nas metas analisadas.  

A tabela completa, com todas as colunas referentes à coleta de dados e 

também à classificação, de acordo com os critérios estabelecidos acima, está 

disponível no anexo A do CD-ROM. O total de metas coletadas foi de 208, sendo 100 

aptas para comporem a amostra, pois foram excluídas as repetidas e as que não são 

encontradas no próprio PPA como meta.  

A seguir, encontra-se a tabela 3, que é um exemplo de como está organizada 

a tabela inteira do Anexo A, utilizando-se uma contribuição e uma meta sobre 

violência e juventude negra: 
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Tabela 3 – Exemplo da tabela do Anexo A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria.  

 

  

 
    Contribuição 

Transcrição da 
meta citada no 

relatório  

Transcrição da 
meta original no 

PPA 

Transcrição de  Resultados 
do PPAMB 

 
Codificação 

 
C 

      FC           A 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 

 
Erradicação da 
violência nas 
várias formas, 
contemplando 

todos os 
segmentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reduzir as mortes 
por homicídio na 
juventude negra. 

 
Reduzir as mortes 
por homicídio na 
juventude negra. 

 
Conforme Mapa da Violência 2013 – Homicídios e Juventude no Brasil, os 
homicídios são hoje a principal causa de morte de jovens de 15 a 24 anos no 
Brasil e atingem especialmente jovens negros do sexo masculino, moradores 

das periferias e áreas metropolitanas dos centros urbanos. Dados do 
Ministério da Saúde mostram que mais da metade dos 52.198 mortos por 

homicídios em 2011 no Brasil eram jovens (27.471, equivalente a 52,63%), 
dos quais 71,44% negros (pretos e pardos) e 93,03% do sexo masculino. Em 
resposta ao problema da violência contra a Juventude, em setembro de 2012, 
o Governo Federal lançou o Plano Juventude Viva. Teve início em Alagoas, 
mas já foi  lançado nos estados da Paraíba, Bahia, São Paulo e no Distrito 

Federal. Além disso, conta com a adesão voluntária de 127 municípios 
comprometidos com a agenda de enfrentamento à violência contra a 

juventude negra. Do mesmo modo, o programa de redução da criminalidade 
violenta, Brasil Mais Seguro, atingiu bons resultados após o seu 

desenvolvimento em Alagoas (queda de 13% nos índices de homicídios do 
estado, sendo uma redução de 21% na capital, Maceió), e, em 2013, foi 

expandido para os Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe e Goiás. 

2 x x 



  

 

A classificação conforme o exemplo acima foi realizada nas 100 metas que 

compõem a amostra, gerando resultados que podem demonstrar diversas características 

da execução do PPA em sua primeira metade de vigência. 

 

4  RESULTADOS E ANÁLISE

 

A análise da tabela, depois de classificar cada meta, permitiu a geração de três 

gráficos que facilitam a visualização dos resultados obtidos pelo estudo. O primeiro 

resultado transposto em gráfico foi relativo ao cumprimento (C) das metas analisadas, 

conforme demonstrado na imagem a seguir:

Gráfico 1: 

Fonte: autoria própria

 

É possível observar que apenas 12% das metas foram cumpridas no período 

analisado, que compreende os dois primeiros anos de vigência do PPA (2012 e 2013). 

Como exemplo de meta cumprida, é possível citar a de promoção e acessibilidade nas 

unidades habitacionais ofertadas no

áreas urbanas e municípios acima de 50 mil habitantes, correspondente à sugestão da 

sociedade de incluir no PPA políticas para pessoas com deficiências e patologias em 

programas específicos. Na análise dessa meta, verifica

 

A classificação conforme o exemplo acima foi realizada nas 100 metas que 

compõem a amostra, gerando resultados que podem demonstrar diversas características 

da execução do PPA em sua primeira metade de vigência.  

RESULTADOS E ANÁLISE   

ela, depois de classificar cada meta, permitiu a geração de três 

gráficos que facilitam a visualização dos resultados obtidos pelo estudo. O primeiro 

resultado transposto em gráfico foi relativo ao cumprimento (C) das metas analisadas, 

na imagem a seguir: 

Gráfico 1: Status de cumprimento das metas analisadas

Fonte: autoria própria 

É possível observar que apenas 12% das metas foram cumpridas no período 

analisado, que compreende os dois primeiros anos de vigência do PPA (2012 e 2013). 

Como exemplo de meta cumprida, é possível citar a de promoção e acessibilidade nas 

unidades habitacionais ofertadas no programa Minha Casa Minha Vida

áreas urbanas e municípios acima de 50 mil habitantes, correspondente à sugestão da 

incluir no PPA políticas para pessoas com deficiências e patologias em 

programas específicos. Na análise dessa meta, verifica-se que, até o primeiro semestre 
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A classificação conforme o exemplo acima foi realizada nas 100 metas que 

compõem a amostra, gerando resultados que podem demonstrar diversas características 

ela, depois de classificar cada meta, permitiu a geração de três 

gráficos que facilitam a visualização dos resultados obtidos pelo estudo. O primeiro 

resultado transposto em gráfico foi relativo ao cumprimento (C) das metas analisadas, 

Status de cumprimento das metas analisadas 

 

É possível observar que apenas 12% das metas foram cumpridas no período 

analisado, que compreende os dois primeiros anos de vigência do PPA (2012 e 2013). 

Como exemplo de meta cumprida, é possível citar a de promoção e acessibilidade nas 

programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) em 

áreas urbanas e municípios acima de 50 mil habitantes, correspondente à sugestão da 

incluir no PPA políticas para pessoas com deficiências e patologias em 

se que, até o primeiro semestre 
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de 2014, foram contratadas 916.763 unidades adaptáveis do MCMV, ao passo que 

11.380 já estão adaptadas para serem utilizadas por pessoas com  necessidade especiais.  

Outra meta já cumprida é de adequar as condições de créditos às 

particularidades da agricultura familiar, das mulheres rurais, dos quilombolas, 

indígenas, povos e comunidades tradicionais, jovens do campo e assentados e 

assentadas da reforma agrária. Nota-se, nessa meta e em algumas outras que foram 

classificadas como cumpridas, que não existem quantidades de determinada ação a ser 

alcançada. Dessa maneira, é possível verificar que as metas com planos mais subjetivos 

são mais facilmente integralizadas em relação ao que propõem seus textos originais no 

PPA. Essa peculiaridade não impede que a implementação de ações relacionada a essas 

metas sejam continuadas. No caso da segunda meta citada como exemplo, nota-se, a 

partir da avaliação, que o PRONAF, programa utilizado para justificar a referida meta, 

continua sob constante avaliação e está vigente.  

Para o mesmo período, nota-se que 87% das metas estão sob processo de 

cumprimento, o que significa que elas estão sendo levadas em consideração por parte do 

próprio governo federal, que ao menos deu início a grande parte das metas que estão 

sendo analisadas. Elas compõem a maioria da amostra, o que é compreensível pelo fato 

de já existirem dois anos desde o início de vigência do plano dentro da análise coletada. 

Como exemplo, vê-se a ampliação da cobertura dos beneficiários do Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) na faixa etária de 0 a 18 anos, que foi ampliada em 

102.317 beneficiários em 2013, atingindo um total de 83,7% das crianças e adolescentes 

do país.  

Assim, pelo menos o início de execução delas no período do PPA soma um 

total de 98% das metas analisadas, restando apenas 2% em que não há informação 

relativa ao seu cumprimento, grupo o qual não é possível constatar se elas estão ao 

menos em execução. O total de 98% demonstra um esforço do governo para que pelo 

menos em execução as metas estejam, mostrando que elas não são ignoradas nas 

política do Estado, reafirmando a relevância que o PPA possui como norteador das 

ações governamentais.  

A segunda etapa de classificação da amostra compreende a forma de 

cumprimento dessas metas, com categorias não excludentes entre si. As informações 

estão apresentadas no gráfico abaixo: 

 

 



  

 

Gráfico 2: Forma de cumprimento das metas analisadas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria.

 

A análise da forma de cumprimento demonstra que há transferência de recursos 

e/ou competências para entidades públicas, que não o próprio governo federal, em 82% 

das metas, o que demonstra que o governo não executa sozinho essas metas definidas 

dentro do PPA. Para executá

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

governo federal em questões da área educacional. 

Observa-se com o alto índice de transferência de recursos e/ou competências 

para entidades públicas que 

dessas entidades nos processos de cumprimento das metas do PPA. Essas ações, assim, 

não se encontram unicamente sob comando do 

também de outros entes de caráter público em 87% dos casos analisados. 

A edição de ato normativo, categorizada 

cumprimento, compreende uma série de atos instituídos que tratam das metas. Um 

exemplo é que, para o cumprimento da meta relacionada à aderência do Brasil às 

recomendações internacionais sobre a prevenção e combate à lavagem de di

financiamento do terrorismo, houve, junto a outras medidas, diversas resoluções do 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), em relação ao combate à 

 

Forma de cumprimento das metas analisadas

Fonte: autoria própria. 

A análise da forma de cumprimento demonstra que há transferência de recursos 

e/ou competências para entidades públicas, que não o próprio governo federal, em 82% 

das metas, o que demonstra que o governo não executa sozinho essas metas definidas 

dentro do PPA. Para executá-las, ele conta com o auxílio de entes públicos, como o

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia que apoia o 

governo federal em questões da área educacional.  

se com o alto índice de transferência de recursos e/ou competências 

para entidades públicas que a administração pública direta preza pela participação 

ocessos de cumprimento das metas do PPA. Essas ações, assim, 

não se encontram unicamente sob comando do dessa administração pública direta

também de outros entes de caráter público em 87% dos casos analisados. 

A edição de ato normativo, categorizada como número 2 da forma de 

cumprimento, compreende uma série de atos instituídos que tratam das metas. Um 

exemplo é que, para o cumprimento da meta relacionada à aderência do Brasil às 

recomendações internacionais sobre a prevenção e combate à lavagem de di

financiamento do terrorismo, houve, junto a outras medidas, diversas resoluções do 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), em relação ao combate à 
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A análise da forma de cumprimento demonstra que há transferência de recursos 

e/ou competências para entidades públicas, que não o próprio governo federal, em 82% 

das metas, o que demonstra que o governo não executa sozinho essas metas definidas 

las, ele conta com o auxílio de entes públicos, como o 

, autarquia que apoia o 

se com o alto índice de transferência de recursos e/ou competências 

preza pela participação 

ocessos de cumprimento das metas do PPA. Essas ações, assim, 

dessa administração pública direta, mas 

também de outros entes de caráter público em 87% dos casos analisados.  

como número 2 da forma de 

cumprimento, compreende uma série de atos instituídos que tratam das metas. Um 

exemplo é que, para o cumprimento da meta relacionada à aderência do Brasil às 

recomendações internacionais sobre a prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao 

financiamento do terrorismo, houve, junto a outras medidas, diversas resoluções do 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), em relação ao combate à 
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lavagem de dinheiro. Nota-se que 11% das metas apresentam essa característica, seja já 

na parte de formulação da meta ou apenas durante a execução, mas sempre assegurando 

o cumprimento dessas metas por meio de algum tipo de ato normativo.  

Os atos normativos não surgem em muitos casos da amostra, entretanto a 

presença deles demonstra que podem existir novas instituições a fim de permitir o 

cumprimento da meta de maneira mais efetiva. É importante ressaltar, entretanto, que 

não são apenas esses 11% das metas que possuem ligações a atos normativos, mas sim 

que o ato é altamente relevante para o cumprimento desse grupo da amostra.    .    

Em 9% das metas nota-se um rearranjo organizacional, como na que prevê a 

ampliação em 50% do atendimento em intermediação de mão de obra no âmbito do 

SINE com ampliação da oferta de cursos de qualificação social e profissional, com a 

seguinte avaliação:  

 

A estratégia para a implementação desta meta foi alterada. Em 2012, 
foram ofertadas 38 mil vagas, enquanto que em 2013 foram apenas 
14,5 mil no âmbito do Plano Nacional de Qualificação (PNQ). Tanto a 
redução de vagas ofertadas, quanto a redução do número de inscritos, 
deveu-se, principalmente, pela transferência das demandas até então 
recepcionadas no PNQ para o Pronatec Trabalhador, que amplia as 
possibilidades de alcançar a meta estipulada no período do plano. 
Quanto à priorização da participação dos grupos vulneráveis previstos 
na meta, cumpre ressaltar que, como houve uma redução da meta 
global, não haveria possibilidade de ampliação da oferta de cursos 
para esses públicos [...]. (Disponível em 
www.ppamaisbrasil.planejamento.gov.br. Acessado em 02 março de 
2015.) 

 
 

Nota-se, então, que as metas do PPA estão suscetíveis a mudanças mesmo 

durante sua vigência, possivelmente para que o estabelecido seja atingido mais 

facilmente ou até mesmo alterado por questões externas à meta em si, envolvendo fatos 

políticos ou econômicos, por exemplo. Isso pode ser positivo desde que bem planejado 

por parte dos responsáveis pela meta e pelo rearranjo organizacional, fazendo-se 

fundamental um rigor de planejamento e racionalidade na decisão que será tomada. É 

importante, ressaltar, entretanto, que esse rearranjo ocorreu em apenas 9% dos casos, 

não sendo uma característica comum às metas do PPA. 

Por último, como categoria 4, encaixam-se 47% das metas. São aquelas que 

envolvem entidades do setor privado, seja por repasse de recursos ou por delegação de 
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competências. Como exemplo, é possível verificar a meta de implementação do Modelo 

de Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-MAG) nos sítios governamentais, com 

análise citando a colaboração do escritório W3C Brasil em sua implementação, além do 

envolvimento de instâncias governamentais, como a Secretaria de Direitos Humanos.  

Nesse caso, observa-se que o governo conta com o auxílio de setores de caráter 

privado na forma de cumprimento de quase metade das metas. Em comparação aos 

dados da classificação anterior, nota-se que é bem maior a presença de entes públicos 

(82%) no auxílio à administração direta. O relacionamento com o setor privado é 

diferente daquele observado no setor público, o que exige que o governo limite 

adequadamente qual a sua área de atuação e qual a do setor privado nas parcerias. O 

processo de accountability, por exemplo, é muito menor e pode ser inexistente na 

atuação do setor privado, que não está sujeito à transparência do setor público perante a 

sociedade. Assim, por esses e outros motivos, faz-se necessário fiscalização do governo 

sobre a regularidade e ética das relações com o setor privado e das próprias 

organizações privadas que estarão envolvidas nas ações do PPA. 

É fundamental ressaltar que essas categorias da classificação sobre forma de 

cumprimento não são excludentes entre si, como ocorre com a primeira classificação já 

analisada sobre o cumprimento. Dessa forma, é possível verificar diversas metas que se 

encaixam em mais de uma forma, incluindo edição de ato normativo e transferências de 

recursos e/ou competências tanto para entidades públicas quanto privadas. É o caso, por 

exemplo, da contribuição da sociedade para que seja incluído no programa que trata da 

mobilidade também a questão da acessibilidade. Ela foi, então, compreendida pela meta 

do objetivo 0580 (ANEXO I, p. 219) apresentada no Decreto nº 5.296/2004, que 

determina a adequação dos sistema metroferroviários à Acessibilidade Universal até 

2014. Em sua análise, constata-se a contratação de serviços de arquitetura e engenharia 

em diversos estados do país, como Minas Gerais e Pernambuco.  

Outro caso interessante é a meta sobre a oferta de 8 milhões de vagas em 

cursos de educação profissional técnica, atendendo a demanda da sociedade sobre a 

qualificação profissional ser tratada como um programa temático do PPA. Ela está sob 

processo de cumprimento com o auxílio de atos normativos, como a Lei nº 12.816/2013, 

que determina que o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec) passa a ofertar também cursos técnicos na forma subsequente para egressos 

do ensino médio, envolvendo também entes privados para a oferta desses cursos, além 

de entidades públicas como os Institutos Federais.  



  

Verifica-se, a partir desses resultados, que o Estado pode trabalhar de diversas 

maneiras para que as metas propostas sejam cumpridas, não send

se a um só setor da sociedade, por exemplo, mas sim integrar diversos atores e 

ferramentas disponíveis. O maior número de transferência de recursos (82% para 

orgazanizações públicas e 47% para privadas) demonstra que existem contato

governo com entes externos a ele, desenvolvendo trabalhos em parceria para que sejam 

implementadas as metas do PPA. É importante registrar, ainda, que o baixo índice de 

atos normativos (11%) demonstra

em ampla parte dos casos analisados, permitindo que o governo utilize estruturas e 

instituições já existentes para atingir seus objetivos. 

A terceira forma de classificação das metas foi acerca dos atores envolvidos na 

implementação da amostra 

forma centralizada na União ou então estender

por isso é interessante que saibamos mapear os colaboradores do governo nas metas do 

PPA. 

O gráfico a seguir demonst

classificação, a participação de cada uma:

 

Gráfico 3 - Atores envolvidos na implementação das metas analisadas

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: autoria própria.

 

 

se, a partir desses resultados, que o Estado pode trabalhar de diversas 

maneiras para que as metas propostas sejam cumpridas, não sendo necessário restringir

se a um só setor da sociedade, por exemplo, mas sim integrar diversos atores e 

O maior número de transferência de recursos (82% para 

orgazanizações públicas e 47% para privadas) demonstra que existem contato

governo com entes externos a ele, desenvolvendo trabalhos em parceria para que sejam 

implementadas as metas do PPA. É importante registrar, ainda, que o baixo índice de 

atos normativos (11%) demonstra que a interferência desses atos não se faz necessá

em ampla parte dos casos analisados, permitindo que o governo utilize estruturas e 

s para atingir seus objetivos.  

A terceira forma de classificação das metas foi acerca dos atores envolvidos na 

implementação da amostra analisada. O processo de implementação pode dar

forma centralizada na União ou então estender-se a uma articulação com outros atores, 

por isso é interessante que saibamos mapear os colaboradores do governo nas metas do 

O gráfico a seguir demonstra, nas 4 categorias utilizadas dentro dessa 

classificação, a participação de cada uma: 

Atores envolvidos na implementação das metas analisadas

Fonte: autoria própria. 
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A categoria que aparece em maior escala é de articulação federativa, presente 

em 60% das metas analisadas. Essa categoria demonstra que a maior parte das metas é 

executada envolvendo outros entes do sistema federativo, além da União: podem ser 

estados, Distrito Federal, municípios. 

São diversos os exemplos disponíveis, como na sugestão da sociedade acerca 

da inclusão do programa sobre Economia Verde e Economia do Cuidado, que apresenta 

a meta sobre implementação de birôs de serviços para suporte, assessoria e consultoria 

de empreendedores e empreendimentos criativos, que depende da adesão dos entes 

federados para serem incluídos no projeto firmado com o Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília (CDT/UnB). Também é 

possível observar a articulação entre entes federados na meta sobre a implantação de 8 

mil quilômetros de calçadas acessíveis em municípios que têm mais de 20 mil 

habitantes, a qual o PAC 2 atendeu beneficiando municípios de vários estados. 

Essa categoria demonstra que a União, responsável direta pelo PPA em estudo, 

abre meios de envolver os entes federados na busca pelo cumprimento das ações do 

Plano. No caso, em 60% da amostra houve contribuição dos entes federados em algum 

momento da implementação das ações para as metas observadas. É interessante que esse 

fenômeno está presente na maioria das metas, pois é um meio que possibilita a maior 

capilaridade das metas do PPA na sociedade em todo o país.  

A articulação com o legislativo, que compreende a categoria seguinte de 

análise, representada pelo número 2 dessa classificação, está presente em apenas 1 das 

metas analisadas. Ela trata do mapeamentos das comunidades tradicionais de terreiro, 

priorizando as capitais e regiões metropolitanas. Sua análise demonstra que a Secretaria 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República (SEPPIR) 

fez diálogos na Câmara dos Deputados sobre a importância de realizar o mapeamento 

dos povos e comunidades tradicionais de Matriz Africana, que possibilitaram a 

aprovação de três emendas parlamentares acerca dessa pauta. Entretanto, é muito baixa 

a articulação com o poder legislativo nas metas do PPA, já que apenas uma meta da 

análise demonstra essa ação. Assim, é possível inferir que o poder legislativo não 

compõe a rede de articulação para executar as metas do PPA Mais Brasil. É importante 

refletir que cada um dos dois poderes, executivo e legislativo, tem suas competências, 

mas o trabalho não precisa necessariamente estar tão dividido. O legislativo, se mais 

presente em ações para cumprir metas do PPA, poderia acrescentar diversos ganhos 
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finais à sociedade, principalmente na realização de atividades ligadas a elaboração de 

legislações para metas do próprio Plano.  

A articulação com a administração indireta pôde ser averiguada em 26% das 

metas analisadas, representada pela categoria de número 4 dessa classificação na tabela. 

Essa categoria compreende a participação de diversas organizações da administração 

indireta na implementação das metas em análise, como na meta sobre apoio a 3.135 

projetos de infraestrutura e serviços nos territórios rurais, ligada à sugestão da sociedade 

sobre a garantia de infraestrutura para comunidades rurais. A Caixa Econômica Federal, 

que é uma empresa pública, é o ente da administração indireta que está envolvido na 

meta, com a responsabilidade de contratar projetos para atender essa demanda.  

A administração indireta cumpre, assim, seu papel de auxiliar a administração 

direta em diversas atividades. Ainda que essa colaboração esteja presente em apenas 

26% da amostra, percebe-se que é um setor que está ativo na execução de atividades 

ligadas ao PPA, principalmente em setores econômicos, como é o caso da Caixa 

Econômica Federal (CEF) no exemplo já citado, e também setores educacionais, como é 

o caso de cursos de qualificação em instituições de ensino federais, demonstrando a 

grande relevância desse setor nas ações do PPA.  

A articulação com a sociedade civil está presente em 53% das metas 

analisadas. Como exemplo, é possível verificar a meta que busca a ampliação dos 

serviços de proteção a vítimas e testemunhas e defensores de direitos humanos 

ameaçados, atendendo à contribuição da sociedade que estabelece a proteção de vítimas. 

Também verifica-se na meta sobre capacitar agentes públicos municipais, estaduais e 

federais, ligada à contribuição sobre proporcionar capacitação nas áreas do orçamento 

público para as três esferas de governo com assessoria técnica governamental, a 

avaliação que cita diretamente articulação do governo com a sociedade civil: 

 

 

[...] Em apoio aos estados e municípios no planejamento de 
ações para ordenamento e utilização sustentável dos espaços de 
orla sob domínio da União, por meio da promoção de ampla 
articulação entre os três níveis de governo e a sociedade civil, 
foram realizadas oficinas de elaboração do Plano de Gestão 
Integrada da Orla (PGI) nos municípios de Itarema/CE, 
Aracati/CE, Paracuru/CE e Baía da Traição/PB, audiências 
públicas nos municípios de Fundão/ES, Corumbá/Ladário/MS e 
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reuniões de sensibilização nos municípios de Porto Velho, 
Florianópolis/SC e Guajará-Mirim/RO, Marcação/PB.  

 

Além dessas classificações por categoria, é importante destacar, assim como 

ocorre na classificação de Forma de Cumprimento (FC), que em relação a Atores (A), 

também é possível que mais de uma categoria de ator esteja diretamente envolvido na 

meta. É o caso, por exemplo, da meta sobre a criação da Rede Nacional de Tecnologia 

Assistiva com 40 núcleos interdisciplinares em universidades nas cinco regiões do país, 

junto à implantação do Centro de Referência em Tecnologia Assistiva, que envolve 

articulação federativa, implementação com atuação da sociedade civil e também 

articulação com a administração indireta.  

É possível constatar a colaboração de entes públicos e/ou privados em 65% das 

metas analisadas, ou seja, em 65% dos casos existe a ação de pelo menos um ente 

externo à administração direta. Ainda que não esteja representada em gráfico, essa 

informação é relevante porque demonstra a participação de atores externos à 

administração direta do governo federal na implementação das ações definidas pelas 

metas do PPA. Um exemplo é o apoio e coordenação ao funcionamento de 150 Bases 

de Serviços Técnicos, com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq) e de organizações privadas no que tange aos Núcleos de 

Extensão em Desenvolvimento Territorial (NEDETs.). Essa forma de atuação reflete um 

governo que descentraliza diversas atividades, contando com uma rede de colaboradores 

em suas ações.  

Os atores envolvidos na implementação tendem a acrescentar pontos positivos 

às ações em análise, desde que os processos sejam devidamente controlados e bem 

organizados pelo responsável maior, o próprio governo federal. A variedade dos atores, 

demonstrada pela análise, permite inferir que as políticas públicas que derivam de 

programas, objetivos, metas e iniciativas do PPA possuem uma maior participação da 

sociedade e entes externos ao governo federal na sua implementação.  

Esse alto índice de metas em cumprimento ou já cumpridas pode refletir a 

influência que a sociedade tem no PPA. A partir do momento em que se usa a arena 

institucional disponível para formulação do Plano  (Fórum Interconselhos), observa-se 

uma aproximação da sociedade ao Estado. Essa prática demonstra um rompimento, 

como observado por Oliveira (2013), da centralização do planejamento governamental 

nas mãos da técnico-burocracia estatal. Vê-se, em partes, um espaço onde a esfera 
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pública da sociedade civil não depende necessariamente da representação política 

tradicional, pois há indivíduos envolvidos nos processos participativos (GENRO, 1997). 

O Estado, entretanto, não deve se ausentar dessa esfera participativa, já que é necessário 

que ela seja legitimada por ele e suas demandas implementadas, pois, nesse caso, é dele 

o poder de decisão sobre o PPA e sua formulação e implementação.  

A influência da sociedade civil sobre a formulação do PPA se relaciona a um 

cenário de socialização, interação social e atividade pública sendo exercida, como 

defendem Cohen e Arato (1992) para a existência dessa sociedade. Não é possível 

identificar o que estaria presente no PPA mesmo sem a influência da sociedade civil e o 

que não estaria, porém a relação entre as demandas dessa sociedade e pelo menos a 

inicialização de 98% das metas que se relacionam a contribuições dessa sociedade 

demonstram que demandas sociais estão sendo atendidas por parte do governo.  

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa realizada fez uso de uma base de dados pública do governo federal, 

disponível no site www.ppamaisbrasil.planejamento.gov.br10. Os textos de avaliação 

disponíveis na plataforma podem, dessa forma, estar atrelados a um objetivo de 

comprovar que a meta está sendo desenvolvida conforme planejado, de maneira a 

atender a necessidade de demonstrar cumprimento delas e não necessariamente 

descrever a real situação do país naquela questão. Além disso, as informações 

disponíveis no site podem estar ligadas a impressões pessoais dos responsáveis pela 

elaboração do documento, já que não existe um padrão técnico rígido a ser seguido para 

o preenchimento dessas informações de avaliação. Entretanto, a veracidade dos fatos 

deve ser confiável, levando em conta que se tratam de informações oficiais e coletadas 

em amplas bases de dados do próprio governo, ainda que a escolha de quais estarão 

presentes para compor o relatório de determinadas metas fique a critério dos 

responsáveis por preencher esse sistema de análise. 

Por tratar-se de um relatório anual, ainda não estão disponíveis os dados 

referentes a 2014 e 2015. Dessa forma, a pesquisa apresenta um recorte temporal da 

primeira metade do PPA, os anos de 2012 e 2013. É interessante que a análise seja 

                                                           
10

 Acesso em fevereiro e março de 2015. 
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continuada posteriormente, permitindo chegar a um diagnóstico mais preciso em relação 

às categorias analisadas, ressaltando a primeira, sobre o cumprimento. Essa categoria, 

que apresentou um valor de 87% das metas em processo de cumprimento, junto a outros 

12% já cumpridas, pode demonstrar, ao final da vigência do PPA, se as metas 

estabelecidas foram cumpridas dentro do prazo ou se serão suspensas. É fundamental 

ressaltar que o alto índice de metas em cumprimento não garante que elas 

necessariamente chegarão ao seu fim conforme planejado. Ainda sobre essa análise de 

cumprimento, pode ser interessante que uma nova categoria seja incluída e classifique 

como “cumprimento insuficiente” as metas que não chegarem a sua integralização e 

forem descontinuadas, incluindo também uma análise comparativa em relação ao novo 

PPA, que deve ficar vigente de 2016 a 2019.  

Outra categoria que deve ter atenção é a de rearranjo organizacional na Forma 

de Cumprimento. É possível que, a partir de avaliações dos processos que envolvem a 

implementação de uma política ou de outras ações dentro das metas, rearranjos sejam 

feitos a fim de atingir o que a  meta determina. Esses rearranjos podem ocorrer a 

qualquer momento, não ficando restrito apenas aos primeiros anos de implementação 

das metas do PPA. 

Ainda é possível um desdobramento dessa metodologia de pesquisa buscando-

se alcançar tudo aquilo que está no PPA, seja em programas, objetivos, metas ou 

iniciativas, e atendem a demandas e contribuições registradas no relatório. Dessa forma, 

aquilo que está explicitamente citado no relatório e associado a alguma contribuição 

seria complementado pelas demais ações do governo, registradas no PPA, mas que não 

foram diretamente citadas junto à contribuição em questão. Como exemplo, é possível 

citar a contribuição do atendimento a idosos em programas temáticos, demonstrado na 

Figura 3, no início do terceiro capítulo desse trabalho. Além das metas ali citadas, 

contemplariam aquela contribuição também todas as outras metas do PPA que tratam do 

atendimento de idosos em programas temáticos, como o programa 2035 - Esporte e 

Grandes Eventos Esportivos, que traz a meta de criar projetos de esporte e atividade 

física que contribuam com a promoção da saúde e da qualidade de vida da população, 

com atenção especial aos idosos nos espaços e equipamentos públicos de esporte e lazer 

nas 27 capitais e 553 municípios, além de diversas outras metas que podem estar ligadas 

ao atendimento de idosos ao longo de todo o PPA.  

Além disso, pode ser interessante verificar também quais são as áreas de 

programas, objetivos, metas e iniciativas que não estão contempladas no Relatório, 
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podendo-se inferir que são áreas nas quais a participação da sociedade não se dá da 

mesma forma que nas áreas citadas, gerando mais um fenômeno de análise.  

O Plano Plurianual constitui, então, um amplo objeto de análise. É notória a 

influência da sociedade nesse plano. O foco dessa análise foi a respeito dos resultados 

da influência e interação do Estado com a sociedade para o plano, mais especificamente 

às metas. Um PPA com maior participação social, tanto na sua formulação como nos 

demais processos, representa um instrumento norteador de políticas que podem ir de 

encontro ao que realmente deseja a sociedade. Diversos interesses, de diferentes setores 

da sociedade, sejam eles de cunho econômico, racial, sexual e demais grupos, podem 

ser atendidos nas políticas, desde que sejam devidamente reconhecidos pelo Estado 

pelos meios que este dispõe, que devem se aperfeiçoar com o passar do tempo, de se 

relacionar com a sociedade – a principal interessada nos resultados das políticas 

públicas.  

A análise dos dados, que foi desenvolvida ao longo do capítulo 4, demonstra, 

inicialmente, que o Fórum Interconselhos é uma instância que permite que a sociedade 

influencie no PPA. As contribuições realizadas pelos participantes do Fórum estão 

registradas e a maioria contempladas por Programas, Objetivos, Metas e/ou Iniciativas 

no Plano Mais Brasil.  

As metas implementadas com articulação com a sociedade (53%) e também 

com articulação entre entes federados (60%) demonstram a colaboração que o governo 

federal tem para executar aquilo que está previsto no PPA. Essa interação, 

principalmente com a sociedade, descentraliza aquilo que é feito com base no PPA, de 

forma a incluir mais atores e até aumentar a participação. Além disso, também verifica-

se o alto índice de transferência de recursos para entidades, principalmente públicas 

(82% das metas analisadas), ressaltando a importância da colaboração de atores 

externos à administração pública direta no PPA. 

O governo deve ampliar as áreas que contam com participação social. Existem 

setores contemplados pelo PPA que não tiveram quase nenhuma previsão de 

participação, como é o caso das áreas de infraestrutura. Além disso, é fundamental 

aumentar e fortalecer as instâncias participativas, de maneira que elas não deixem de 

existir.  

Para a plataforma consultada virtualmente na pesquisa desse trabalho, PPA 

Mais Brasil, é razoável que o governo padronize os relatórios disponíveis nesse banco 

de dados. A idéia de lançar tal sítio é boa e aproxima as pessoas ao conteúdo do PPA, 
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mas as informações disponibilizados podem ser melhor definidas se houver um padrão 

do que deve contar a respeito da implementação de cada parte do PPA.  

Todas essas iniciativas analisadas demonstram que existe participação da 

sociedade no PPA 2012-2015. Ela é capaz de participar de sua formulação e avaliação 

por meio de canais institucionais, com destaque ao Fórum Interconselhos, assim como 

acompanhar o andamento de tudo que está previsto no plano por meio da plataforma 

PPA Mais Brasil.  
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Anexo A: Tabela com todas as metas selecionadas e codificação de cada uma 
(Disponível no CD-ROM entregue junto a esse trabalho).  
 


