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Curso prático de planejamento e 
orçamento público: tópicos sobre 
planejamento no GDF 

João Carvalho Leal

Apontamentos conceituais, inspirados em Carlos Matus no texto: O Plano como
Aposta. São Paulo em perspectiva. 5 (4): 28-42 out/dez. 1991.
Um plano é o produto momentâneo do processo que seleciona uma cadeia de ações
para alcançar objetivos. Nesse sentido genérico, um plano é algo inevitável na
prática humana para minimizar a necessidade de improvisação.
Porém, há sempre o risco de confundir esse processo com um cálculo
determinado por leis científicas precisas, apoiado num diagnóstico preciso da
realidade. O plano, na vida real, está rodeado de incertezas, imprecisões
surpresas, rejeições e apoio de outros atores. Em consequência, seu cálculo é
nebuloso e sustenta-se na compreensão da situação, ou seja, a realidade analisada na
particular perspectiva de quem planifica.
Um governante pode decidir controlar algumas variáveis, mas quase sempre
não pode assegurar o resultado, porque ele depende de variáveis não controladas.
Essa dificuldade não deve ser obstáculo para tentativas de “governar a
realidade” por meio de planos que podem servir de orientação.



O Plano: Combinação de Cálculo e Apostas – Metáfora de um jogo

Aprender a Jogar
Se deseja alcançar bons resultados, o governante deve aprender a jogar no jogo
social. Mas o que significa jogar bem? Jogar bem não é apenas dominar
intelectualmente a complexidade do jogo, mas também a arte de jogar bem na
prática, medir-se com os outros jogadores e dominar a tensão que o jogo produz
numa situação concreta.
O domínio intelectual da complexidade do jogo apresenta quatro grandes problemas:
i) saber explicar a realidade do jogo;
ii) saber delinear propostas de ação sob forte incerteza;
iii) saber pensar estratégias para lidar com os outros jogadores e com as
circunstâncias, para calcular bem o que podemos fazer, em cada momento, em
relação ao que podemos fazer para alcançar os objetivos; e
iv) saber fazer no momento oportuno e com eficácia, recalculando e
completando o plano com um complemento de improvisação. (MATUS, 1991).



Necessidade do Cálculo Estratégico
O cálculo estratégico refere-se a pensar estratégias para tornar o plano viável.
Ou seja, articular o “deve ser” com o “pode ser”. Não basta dispor de um bom
delineamento normativo e prescritivo do plano. É preciso uma boa estratégia
para lidar com os outros jogadores e com as circunstâncias que cercam o
jogo social. É este, exatamente, o problema de saber jogar. Um jogador pode
dispor de boas cartas num jogo de baralho, mas, se não souber jogá-las,
perde para outro que tem cartas inferiores.
A planificação tradicional omite esse cálculo e formula planos num vazio de
contexto situacional que ignora o político como oposto ao técnico. Assume
que o problema estratégico é dos políticos e a planificação econômica é de
domínio dos técnicos. Por esta razão, é praticada uma planificação formal,
ritual e tecnocrática, sem estratégia política que lhe incorpore viabilidade.
Essa planificação, na prática, é ignorada pelos políticos, que primeiro
intuem e depois comprovam sua inutilidade (MATUS, 1991, p. 37).

No Momento de Fazer, Decide-se Tudo
O “fazer”, refere-se a atuar, a jogar, a realizar de acordo com o plano. É curioso que
o problema do fazer ocupe pouco espaço na teoria de planejamento, já que o plano
só se completa na ação.
Este é um ponto de extrema importância prática. Não existe possibilidade de um
plano completo em seu delineamento e cálculo estratégico antes da ação. Na
improvisação tática da ação do momento, completa-se o conteúdo prático do
plano.
Um tema central de preocupação deve ser o ESTUDO DAS FORÇAS que, no
momento do “fazer”, podem levar ao predomínio da improvisação sobre o
plano. Essa é a luta típica que se expressa na desigual concorrência entre as
urgências e as importâncias nas agendas. Como a improvisação é um cálculo
situacional oportuno, supera facilmente a planificação tradicional, que é
tecnocrática e lenta. Diante disso, o plano deve ser um cálculo superior à
improvisação, para o que deve ser, não apenas oportuno, como também
profundo e acertado. (MATUS, 1991, p. 39).



Metáfora de David Hume – o cálculo que um cão faz para perseguir e
alcançar um coelho
Trata-se de um plano em condições de alta incerteza. O cão tem capacidade nula
de predição e baixa capacidade de previsão quanto aos movimentos do
coelho. No entanto, tem um plano de perseguição baseado na capacidade de
reagir com rapidez diante dos inesperados movimentos da presa, e esse
plano apoia-se num sistema de acompanhamento dos movimentos do
coelho.
Notável não é precisamente, a preocupação de Hume com as inimagináveis
matemáticas que o cão utilizaria para reduzir ao mínimo o percurso de sua
perseguição, mas a capacidade do animal de alterar seu plano de caça, com o
máximo de rapidez, toda a vez que o coelho alterar sua rota de fuga. Se o cão
adotasse um único plano e, depois, o seguisse cegamente, certamente
fracassaria seu objetivo. Assim, nada é mais importante que a sequência:
Cálculo =>Ação => Correção. (MATUS, 1991, p. 40).

Apontamentos sobre Aaron Wildavsky, um clássico do orçamento dos EUA
A partir de observações do contexto americano desde o início dos anos de 1950,
Aaron Wildavsky (1930-1993) trabalhou os processos decisórios
orçamentários como um lócus privilegiado da expressão prática da política.
Por mais de 40 anos, Wildavsky desvendou os processos orçamentários públicos
como fenômeno das transformações políticas, econômicas e sociais (Jones,
1995, 1996).
Wildavsky percebeu o processo orçamentário como um ambiente muito mais
rico e complexo do que o simples modo pelo qual os técnicos orçamentários
realizam seus trabalhos e acima de tudo, esse processo foi sendo compreendido
como uma alternativa para ver e explicar a dinâmica política como um todo
(Jones, 1995, 1996).
Aaron Wildavsky, em quatro décadas, escreveu cerca de quarenta livros e
capítulos de livros e, até o ano de 2008, nenhum tinha sido traduzido para o
português (Barcelos, 2008, p. 02).



No início dos anos de 1960, Wildavsky (1961) relatou a existência de críticas aos seus
estudos por não ter apresentado uma teoria orçamentária. Em resposta a essas
críticas, Wildavsky (1961) esclareceu que “nenhum progresso foi feito pela simples razão
de que a tarefa, da forma como foi proposta, é impossível de ser cumprida”. Ao invés de se
indagar “em que base deve ser decidido alocar X dólares na atividade A em vez de
alocá-los na atividade B”, dever-se-ia perguntar “de que modo é decidido alocar X
dólares na atividade A e não na atividade B” (Wildavsky, 1961, p. 185-190; Jones, 1996,
p. 227-228).
Nessa direção, Wildavsky afirma que as abordagens que o criticavam detinham uma
severa fraqueza ao ignorar a existência do poder político. Portanto, o tema da
reforma orçamentária jamais deveria ser considerado como um assunto
meramente de ajuste procedimental. Toda mudança nas relações intrínsecas ao
processo orçamentário altera os resultados das decisões orçamentárias. Longe de ser
uma matéria neutra, qualquer tentativa de “melhorar o modo como se elabora o
orçamento” produz implicações severas para o sistema político. Ou seja, isso afeta o
delicado equilíbrio de escolhas políticas de “quem ganha e quem perde o que”,
resultante das decisões tomadas no processo orçamentário (Wildavsky, 1961; Jones,
1995, 1996).

Algumas definições de política pública

Política pública é o que os governos escolhem fazer ou não fazer (Dye, 1984).
Easton (1965) define política pública como um sistema, como uma relação entre formulação,
resultados e o ambiente. Segundo Easton, políticas públicas recebem inputs dos partidos, da
mídia e dos grupos de interesse, que influenciam seus resultados e efeitos.
Laswell (1958) define política pública como decisões e análises que implicam responder às
seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz.
Não existe uma única nem melhor definição sobre o que seja política pública. (SOUZA,
2006).
Além disso, segundo Souza (2006), a maioria das definições de políticas públicas:
i) superestimam aspectos racionais e procedimentais das políticas públicas;
ii) ignoram a essência da política pública que é o embate em torno de ideias e interesses;
iii) focam demasiadamente o papel dos governos;
iv) deixam de considerar o aspecto conflituoso e os limites que cercam as decisões dos governos;
v) deixam também de fora possibilidades de cooperação que podem ocorrer entre os governos

e outras instituições e grupos sociais. (SOUZA, 2006).



Métodos de avaliação de políticas públicas

Qualitativo: busca compreender as subjetividades envolvidas na política pública, levando em
consideração aspectos de limitações de racionalidade humana e de dados incompletos. Contudo, uma
avaliação utilizando método qualitativo também exige rigor de consistência na avaliação e em geral
é mais complexa e trabalhosa que uma avaliação utilizando método quantitativo;
Quantitativo: procura basear-se em dados numéricos, concretos e gerais;
Multimétodo: busca combinar métodos diferentes;
Qualquer avaliação de política pública, independente do método utilizado:

Têm de buscar delimitar da melhor forma possível a política pública objeto da avaliação;
Tem de considerar que, mesmo sendo bem delimitada, a política pública avaliada pode sofrer
influências de outras políticas, comprometendo assim os resultados da política avaliada;
Têm de buscar medidores ou indicadores que possam “medir” de forma mais representativa o
possível como está ou como foi a evolução da política pública;
Têm de se preocupar com a consistência das conclusões extraídas dos dados e informações
analisados; (honestidade intelectual)
Tem de relatar como a avaliação foi realizada para que outros avaliadores possam refazer a mesma
avaliação, utilizando os mesmos dados, de forma que possam chegar às mesmas conclusões;

Aspectos gerais sobre planejamento no GDF
Necessidade de mudar a imagem ou abordagem que se tem sobre planejamento:
• Não pensar em planejamento como atividade que adivinha ou prevê o futuro,

mas em procedimentos técnicos e metodológicos capazes de se antecipar aos
problemas e organizar as “instituições” para a entrega de resultados em um
determinado espaço de tempo;

O espaço do planejamento invadido pelo improviso e urgências: Muitas questões
relevantes são decididas mediante crédito suplementar ou especial;
• Os problemas imediatos direcionam os esforços e definem as agendas das

unidades (inclusive influenciam na organização de estruturas institucionais –
muitas estruturas se fortalecem não porque têm condições de produzir
melhores entregas, mas porque gerenciam problemas sensíveis;

Necessidade de mapear problemas relevantes:
• Problemas que dependem de decisões estratégicas de médio e longo prazo e

problemas que dependem de decisões táticas e operacionais (em geral
associadas a procedimentos administrativos).



Método para processo de planejamento: 
Diagnóstico – etapas necessárias:
1 - Analisar o contexto:

• Identificação do contexto socioeconômico;
• Levantamento das disponibilidades: de pessoal, de material, orçamentária/financeira,

tecnológicas, de estrutura institucional, entre outras,
• Levantamento de normas que interferem direta e indiretamente nas competências

institucionais e na execução das ações da Pasta;
• Identificação das forças e atores que influenciam nos processos de decisão estratégica e no

desenvolvimento das ações da Pasta.
2 - Listar a programação em execução no exercício em curso e as entregas previstas para os
próximos dois exercícios;
3 - Listar os “objetivos” e as entregas de longo prazo;
4 - Identificar os problemas complexos da área de atuação da unidade (problemas exteriores) e as
dificuldades internas;

• identificar outras unidades que detém competência para atuar nos problemas identificados,
nas suas causas ou nas suas consequências.

Método para processo de planejamento:
Diagnóstico – etapas necessárias:
5 - Confrontar o que deveria ser feito com o que está programado para ser
executado (especialmente nos resultados a serem alcançados em horizonte
superior a três exercícios financeiros);
6 - Levantar opções (em função do contexto, das disponibilidades, das
demandas): objetivos e entregas que podem ser viabilizadas nos horizontes de
curto, médio e longo prazo;
7 - Indicar, por meio de embasamento técnico, ações que podem ser
descontinuadas; ações que devem ser alteradas (mantidas, reduzidas ou
ampliadas), e a necessidade de atuação em novas frentes;
8 - Criar esboço de plano contendo estratégias para a entregas de resultados; e
9 - Fazer os ajustes necessários, de acordo com as situações que se
apresentam.



Método para processo de planejamento
Diagnóstico – etapas necessárias:

As informações acima servem de base para a estruturação de Agendas
Públicas.

Essas mesmas agendas devem ser pactuadas nos Planos Plurianuais e
executadas com recursos consignados nas leis orçamentárias anuais.

Pergunta chave: como essas informações e a atuação técnica
podem influenciar as decisões do núcleo estratégico de cada
Unidade do GDF e orientar melhor trabalhos mais
operacionais?

Lei Orgânica do Distrito Federal
Art. 149. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
§ 2º A lei que aprovar o plano plurianual, compatível com o plano diretor de ordenamento
territorial, estabelecerá, por região administrativa, as diretrizes, objetivos e metas,
quantificados física e financeiramente, da administração pública do Distrito Federal, no
horizonte de quatro anos, para despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como
as relativas a programas de duração continuada, a contar do exercício financeiro
subsequente.

Metodologia adotada pelo GDF para o PPA 2020-2023

A estruturação do PPA foi detalhada em Programas Temáticos, Programas de Gestão,
Manutenção e Serviços ao Estado e Programa de Operações Especiais. Os programas
estão detalhados em ações orçamentárias que integram tanto o PPA quanto a LOA e
permitem a compatibilidade entre os instrumentos de planejamento, bem como descrevem
determinada intervenção da administração pública para a geração de bens e serviços às
organizações ou diretamente à sociedade.



Metodologia adotada pelo GDF para o PPA 2020-2023

A metodologia adotada pelo GDF para o PPA 2020-2023 não alterou muito em relação à
anterior, visto que sua estrutura e organização não alteraram significativamente. A
metodologia foi ajustada com a premissa de proporcionar uma evolução no processo, sem que
isso implicasse numa revolução na forma de organizar os atributos do novo PPA. O modelo do
PPA 2020-2023 busca melhorar o desencadeamento lógico e inter-relacionamento entre os
atributos, objetivando oferecer melhor compreensão do Plano.

Todavia é importante observar que, mesmo que a organização do plano não tenha se alterado
de forma substancial, a leitura sobre o atributo Objetivo é distinta da interpretação dada
ao Objetivo Específico. O Objetivo passa a ser o elemento central da discussão sobre a
política pública, já que ele congrega e organiza a ação pública para a resolução de
problemas reais da sociedade ou aproveitamento de oportunidades para o
desenvolvimento do Distrito Federal.

Metodologia adotada pelo GDF para o PPA 2020-2023

A nova estruturação do PPA busca oferecer um instrumental metodológico mais efetivo
para identificação do "objeto" da ação pública e dos elementos necessários para
implementação de políticas públicas. A partir do momento em que o PPA evidencia as
escolhas essenciais para a mudança de determinadas realidades sociais ou econômicas,
ele se transforma em um efetivo Plano de Ação para mobilizar, organizar e
coordenar os principais trabalhos das Unidades do Distrito Federal.
A especificação e a delimitação de forma mais clara possível dos problemas e das
oportunidades são necessárias para a atuação de cada Unidade do Complexo
Administrativo do GDF. Essas especificações e delimitações propiciam às Unidades do
DF entender o de que necessitam (em termos de recursos ou insumos gerais) para
solucionar o problema ou explorar a oportunidade. Consequentemente, com esse
entendimento do problema ou da oportunidade, as Unidades do DF têm elementos e
informações mais adequados para avaliar melhor os impactos no contexto social em que
surgiu o problema ou a oportunidade. Em outras palavras, dentro da metodologia do
PPA 2020-2023, a ação pública passa a ser orientada para a resolução de problemas
ou aproveitamento de oportunidades.



Metodologia adotada pelo GDF para o PPA 2020-2023

As discussões acerca da concepção dos Objetivos estão inseridas num contexto de organização 
mais amplo dentro do Plano Plurianual e, para isso, é necessário o entendimento sobre a 
estruturação metodológica desse Plano que é apresentada a seguir. 
O Plano Plurianual é composto dos seguintes documentos:
Texto da Lei nº 6.490, de 29 de janeiro de 2020;
• Anexo I: documento que apresenta as características gerais do Distrito Federal. Este

componente do Plano é elaborado, em parte, pela CODEPLAN, no que se refere às dimensões
populacionais, econômicas e sociais e ocupação do espaço territorial do DF, e pela atual
Secretaria de Economia do Distrito Federal no tocante aos aspectos fiscais do Governo do
Distrito Federal.

• Anexo II: apresenta a Base Estratégica definida no Plano Estratégico do Governo e detalha os
Programas Temáticos e seus respectivos atributos.

• Anexo III: apresenta as tabelas de Programas e respectivas ações orçamentárias, detalhadas
por regionalização, quantidade e valor; e

• Anexo IV: apresenta as Prioridades do Governo para o período de vigência do PPA. 

Metodologia adotada pelo GDF para o PPA 2020-2023

Esses ajustes metodológicos adotados para o PPA 2020-2023 visam melhorá-lo em
termos de compreensão dos conceitos, da estrutura e do modelo.

Com o melhor entendimento da ordenação lógica do Plano, as Unidades
Orçamentárias participantes, os gestores e os servidores responsáveis pela
implementação e avaliação das políticas públicas conseguem demonstrar melhor
o esforço do Estado para atender as necessidades dos destinatários das respectivas
políticas e conseguem também fazer monitoramentos e avaliações do Plano de forma
a gerar aprendizados e correções nos trabalhos de condução das políticas públicas.



Metodologia adotada pelo GDF para o PPA 2020-2023 – Avaliação
A avaliação do PPA 2020-2023 vem sendo estruturada e aprimorada de modo a
possibilitar avaliar o Objetivo em todas as suas dimensões: concepção, implementação
e resultados.

O problema ou a oportunidade identificados no Objetivo passa a se constituir o
elemento central da análise: ou seja, é o "objeto" a ser avaliado.

Os atributos que compõem o Objetivo passam a ser avaliados a partir da sua
coerência e importância na alteração de uma determinada realidade
(resolução/mitigação de problemas econômicos ou sociais ou aproveitamento de
oportunidade). Ou seja, a avaliação é estruturada a partir dos atributos do
Objetivo e busca explicar como esses atributos solucionam/mitigam o problema
ou aproveitam a oportunidade identificados.

Esse novo escopo de avaliação busca levantar elementos que sejam mais úteis para
tomadas de decisões nos níveis estratégicos do Governo do DF.

Metodologia adotada pelo GDF para o PPA 2020-2023 – Avaliação

Nessa avaliação de atributos que compõem os objetivos do PPA, não é suficiente que
cada atributo responda bem aos requisitos: o que; em que tempo; onde; unidade
de medida; e forma de apuração.
Esses requisitos são necessários a quaisquer atributos, mas não são suficientes.
O que vai conferir consistência/ significância ao atributo é a sua
correlação/aderência/fidedignidade com o fato real/objeto observado no
contexto social ou econômico que ensejou a atuação do Governo do DF.
A avaliação não se restringe à mera análise de atingimento ou não de "alvos" de
atributos de maneira isolada, e sim busca demonstrar como esses atributos
conseguem explicar/contribuir para a solução de um fato real/objeto observado no
contexto social ou econômico, caracterizado no Objetivo do PPA 2020-2023 como
problema a ser enfrentado e/ ou oportunidade a ser aproveitada.



Metodologia adotada pelo GDF para o PPA 2020-2023 – Avaliação

Nessa análise, cada Unidade do GDF deve avaliar o dimensionamento:

i) dos recursos disponíveis [estrutura administrativa da Unidade, quadro de força de
trabalho, estruturas físicas e tecnológicas, materiais, financeiro, de gestão e outros],
utilizados na entrega do “Objeto” proposto no Objetivo;

ii) da quantidade de atributos (indicadores, metas e ações não orçamentárias),
utilizados para “medir” a entrega do “Objeto” proposto no Objetivo;

iii) do nível de atingimento do público beneficiário;

iv) dos impactos na sociedade resultantes da entrega do “Objeto”.

Com essas análises, as Unidades do GDF conseguem conciliar e comparar dados
iniciais (informações ou indicadores sobre o problema ou oportunidade inicial) para
permitir conclusões mais consistentes sobre as melhorias no contexto social ou
econômico que ensejou a atuação do GDF.
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