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1. Introdução
Neste trabalho pretendo incluir parte da experiência que foi adquirida sobre este tema pelo Instituto de Estudos Fiscais de Espanha,
especialmente baseada nos trabalhos que foram desenvolvidos nos
últimos três anos no contexto do programa Eurosocial da União Europeia. No primeiro encontro da Área de Finanças Públicas deste
programa realizado em Montevidéu, em novembro de 2011, do qual
participaram representantes de nove países, foi decidido abordar
como um dos dois eixos desta área a vinculação do planejamento
com o orçamento e a avaliação como mecanismo de retroalimentação. Posteriormente, outros países foram incorporados a estas atividades.
Assim sendo, os responsáveis dos países de América Latina são
conscientes da necessidade de melhora e avanço nestes dois aspectos. Evidentemente, os países da região não têm o mesmo nível
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de desenvolvimento neste campo e a experiência do programa o
constata. No entanto, essa é uma área na qual, por um motivo ou
outro, existem grandes desafios e reptos em toda a região.
A vinculação do planejamento com o orçamento como um aspecto
fundamental e determinante para uma gestão saudável de finanças
públicas, que favoreça o ajuste da atuação do setor público aos critérios de eficácia, eficiência e equidade no contexto de uma democracia representativa transparente e com participação da cidadania.
Em uma primeira epígrafe abordaremos dois elementos nos quais
quero enquadrar o processo orçamental e planejador: as funções que
o setor público desenvolve e a cadeia de valor público. Posteriormente, abordaremos o planejamento, com um breve exame da história e da evolução na região e uma descrição da situação atual, assim
como o orçamento por programas com enfoque de resultados.
Utilizando como exemplo o caso do Equador, analisaremos os requerimentos que essa vinculação exige em relação ao orçamento e
ao planejamento, para terminar esta epígrafe com uma descrição de
alguns dos problemas que identificamos com relação à vinculação do
orçamento com o planejamento.
Finalizarei este capítulo com um resumo e breves conclusões.

2. Contexto no qual a vinculação do planejamento
com o orçamento é desenvolvida
Existem dois elementos nos quais considero que o processo orçamental deve ser enquadrado visando o objetivo deste trabalho. O primeiro se refere às funções que o Estado deve assumir e o segundo,
à cadeia de valor público. O orçamento é uma parte da mencionada
cadeia que está inter-relacionada com outros elementos, tais como o
planejamento e a gestão. Estes dois campos afetam o processo orçamental de modo determinante, tanto no que se refere à eficácia e
à eficiência como no impacto que a produção de bens e serviços públicos causa nos fins coletivos visados pela instituição orçamental.
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3. Funções do Estado
A crise de 1929 e a eclosão da economia keynesiana pressupõem
uma mudança fundamental nas funções do Estado. No último terço do
século 20, aconteceram mudanças importantes, tanto no papel como
nas funções do Estado, que causaram um impacto no tema que nos
ocupa que não tinha acontecido até aquele momento. É certo que
essas mudanças começaram no primeiro terço do século, mas podemos dizer que foram desenvolvidas plenamente no fim do século.
•
•
•

•
•

A ampliação do papel do setor público pode ser agrupada em quatro grandes áreas (Albi et ao., 2009):
As funções em relação à estabilidade e ao crescimento econômico
que lhe são outorgadas.
A produção e/ou provisão de bens e serviços derivados da existência das chamados insuficiências do mercado assim como as
funções de regulamentação em certos mercados.
As políticas redistributivas de renda.
As políticas ligadas ao surgimento de novos direitos, entre os
quais, por exemplo, a saúde pública gratuita para todos os cidadãos ou a renda mínima de inserção…

Antes de descrever brevemente as caraterísticas das mesmas queremos destacar que as duas primeiras funções, embora também exijam a tomada de decisões coletivas em relação à sua incorporação
como funções do Estado, possuem uma base essencialmente técnica
já que o desenvolvimento do capitalismo, junto com o avanço da ciência econômica, colocou em evidência a necessidade de intervenção
nestes dois casos.
Não pretendo descrever nem analisar em profundidade as quatro
grandes áreas, mas chamar a atenção sobre os elementos mais destacáveis em relação à transformação relacionada à incorporação destas tarefas ao papel do setor público, já que ela tem grandes
implicações no tema que nos ocupa. E também ressaltar como essas
tarefas requerem uma capacidade de retroalimentação maior e mais
complexa para poder realizá-las de maneira eficaz e eficiente.
Essas funções foram sendo incorporadas em todos os países. Os
governos no século 21 são os responsáveis, mas não os únicos, de
garantir, ou pelo menos de favorecer, a estabilidade e o crescimento
econômico. Existe um consenso generalizado, embora com matizes,
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sobre o nível da tarefa, de que a política monetária e a política fiscal
que têm como objetivos o cumprimento desta função são responsabilidades do setor público. O orçamento e o planejamento são dois
dos instrumentos a serviço destes objetivos, que devem levar em
conta o favorecimento do crescimento econômico do país como restrição na qual operam.
A existência de condições objetivas que impeçam que os pressupostos nos quais estava baseada a economia clássica aconteçam na
realidade, levaram a identificar por parte da teoria econômica as chamadas insuficiências do mercado. A teoria das insuficiências do mercado colocou em evidência que existem certos mercados que, por
suas caraterísticas, não são capazes de realizar uma distribuição
ótima dos recursos disponíveis, e que é necessária a intervenção do
setor público. Referimo-nos a casos como os monopólios chamados
naturais (e outras situações), nos quais a existência de múltiplos oferentes não é eficiente, e a permitir o comportamento de um monopolista que maximize o benefício, não vai gerar o bem-estar coletivo.
Sem entrar na discussão sobre as ineficiências dos governos, que
podem fazer com que a resultante de sua atuação seja inclusive mais
ineficiente1 do que deixar que o mercado opere, parece que, como
propõem outros autores (Cullis e Jones, 1991), existem razões suficientes para defender a intervenção pública nestes casos. A ideia é
que o setor público poderia atingir determinados níveis de eficiência
inacessíveis para o mercado. O ótimo, com provisão ou regulação pública seria mais eficiente do que sem ela. Como para atingir este
ponto ótimo é preciso que o setor público se comporte eficientemente,
encontramos aqui uma importante relação com o tema que nos ocupa
em nosso trabalho. Em relação a estas atividades, nas que se deve
atuar por razões de insuficiências de mercado, é proposta uma ampla
panóplia de mecanismos de intervenção. Entre outras, está a discussão sobre se o setor público deve ser responsabilizado pela provisão
do bem ou se é melhor deixar que o agente ou os agentes privados
se encarreguem, mas regulando sua atividade, dependendo de uma
ou outra opção afetará, em uma medida ou outra, o tema objeto deste
capítulo.
Cabe apenas destacar que em um contexto de planejamento no
longo prazo, em alguns casos, é proposta a incorporação do setor pú-

1 Ver o interessante livro de Wolf (1995).
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blico à produção de bens e serviços normalmente através de empresas públicas consideradas estratégicas para a concretização dos objetivos do planejamento.
Foi sendo estabelecida na consciência dos cidadãos, inicialmente
nos países europeus e na atualidade na maior parte do mundo, a ideia
de que uma das obrigações do setor público é melhorar a distribuição
da renda existente. Modificar a desigualdade gerada pelo mercado
para atingir um resultado mais equitativo. Esta função, que inclusive
no caso espanhol tem relevância constitucional,2 não era nem sequer
imaginável no paradigma da economia clássica. Existe um consenso
social generalizado com relação a que tanto a receita como os gastos públicos devem levar em conta esta função do setor público. Dela
derivam importantes elementos para levar em conta em relação ao
orçamento e ao planejamento. A equidade como objetivo da atuação
pública talvez não tenha sido suficientemente levada em consideração na hora de fazer o orçamento e planejar. Isto acontece, em parte,
devido à incorporação de critérios mais ligados à eficiência econômica no uso dos fundos públicos no campo do orçamento e a que a
equidade não é uma variável fácil de medir (Lambert, 1996), nem tem
apenas uma dimensão (horizontal, vertical, intergeracional). Em todo
caso, temos em muitos casos a informação e as técnicas suficientes
para poder nos aproximar dos efeitos que as nossas políticas têm em
termos redistributivos.
Por último, nos encontramos com uma série de atuações do setor
público que obedecem à incorporação de um conjunto de novos direitos, cuja proteção considera-se que é dever do Estado, pelo mero
fato de ser cidadão. Em alguns casos a origem destas atividades tem
muita relação com critérios de equidade, mas nem sempre é assim e
também depende das medidas de equidade que utilizarmos. Embora
em muitos casos não tenha sua origem em critérios de equidade, é
importante conhecer o impacto redistributivo que têm e não apenas
em um instante do tempo, mas sim ao longo do ciclo vital da pessoa.
A concretização dos objetivos propostos pelo setor público como
resultado de uma tomada de decisões coletivas é de grande complexidade, já que em muitos casos pode existir uma contradição ou ao
2

O artigo 31.2 da Constituição Espanhola recolhe o critério de equidade e é de destacar que os mencionados artigos estão no Título II: Dos direitos e deveres fundamentais: O gasto público realizará um atribuição equitativa dos recursos públicos e sua
programação e execução responderão aos critérios de eficiência e economia.
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menos uma grande dificuldade na compatibilidade entre alguns deles.
A título de exemplo, a coexistência entre o crescimento e a redistribuição, ao menos no curto prazo, não é tarefa fácil e, em muitos
casos, exige uma priorização dos objetivos e, portanto, das funções
(Rawdanowicz et ao. 2013; OECD, 2012; 2008).
É no contexto dessas funções que devemos valorizar a eficácia, a
eficiência e a equidade da ação orçamental. Incluímos o critério de
equidade não apenas porque está estabelecido em alguns países,
como é o caso espanhol (art. 31.2 da Constituição Espanhola), mas
porque a função redistributiva citada implica o mencionado critério.
Estes critérios afetam a atuação do executivo, do legislativo e dos organismos de controle. Também afetam os cidadãos nos processos
de participação que possam existir no âmbito orçamental.
O objetivo final do orçamento, das políticas públicas e do planejamento é a geração de valor público. Esta geração de valor no setor
público é diferente da do setor privado. Analisaremos, pois, a cadeia
de valor público na epígrafe seguinte como contexto no qual o planejamento e o orçamento devem ser analisados.

4. A cadeia de valor público
Este contexto conceptual nos permite diferenciar o processo de valor
econômico privado do público. Ver as semelhanças nos segmentos
em que existem e definir as diferenças que implicam as caraterísticas específicas do que é público. Por que falamos de valor público?
Porque o valor da produção privada (que não é o custo) é decidido
pelo mercado, isto é, os cidadãos de uma sociedade através do exercício de sua faceta de consumidores e as empresas através da oferta
de produtos que lhes permitam maximizar seu lucro e perdurar no
tempo.
Portanto, o critério do setor privado não é aplicado aos bens e serviços produzidos em geral pelo setor público, porque, em muitos
casos, não é que não exista preço de mercado, mas não existe uma
contraprestação em dinheiro dos mesmos por parte do consumidor, ligada direta e exclusivamente ao consumo desse bem e serviço.
A produção pública, ao contrário da do mercado, não está orientada a satisfazer uma necessidade do consumidor que individualmente intercambia no mercado através da transferência de renda em
cada operação entre particulares. A produção pública está orientada
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(na maior parte das ocasiões) ao cidadão como coletivo, e não em
função de uma transferência de renda em cada operação, mas sim
através de uma mecanismo de financiamento da produção dos bens
e serviços públicos (BeSPs), que não se realiza individualmente mas
sim coletivamente à margem de cada transação. Neste trabalho eu
não vou detalhar este mecanismo, mas fica claro que o sistema tributário não é o mesmo, ou melhor, não tem nada a ver com a compra de um bem no mercado.
Nesse contexto, o valor dos produtos (BeSPs) está relacionado
com a satisfação de necessidades que foram decididas coletivamente. Um cidadão não pode ir ao setor público e realizar uma demanda individual solicitando um produto, a mudança de um preço que
está disposto a pagar, se não tiver sido decidido coletivamente que
esse bem será produzido para colocá-lo à disposição dos cidadãos
(de todos os cidadãos ou daqueles que tenham necessidade do
mesmo).
O referente mais geral na literatura em relação ao valor público é
o livro do professor Moore (1995, versão espanhola de 1998). Seu
objetivo é “desenvolver uma estrutura de raciocínio prático que seja
um guia para o gestor público”. Nosso enfoque sobre o valor público
está centrado no processo orçamental, no contexto das funções definidas do Estado e inclui também os processos de planejamento.
Assim sendo, não partimos, como Moore, do suposto de que a gestão é a geradora de valor, mas sim de que é o processo completo da
cadeia de valor que tem tanto componentes técnicos como componentes políticos.
Como indica Moore (p. 62) “No setor público, no entanto, o dinheiro
usado para financiar as atividades de geração de valor não deriva da
escolha voluntária de cada consumidor; mas sim do poder coercitivo
da tributação.” Essa tributação também é objeto de um processo de
tomada de decisões coletivas, tanto na definição dos critérios, com
base nos quais o sistema tributário (progressividade, justiça tributária,
não confiscatório,…) deve ser definido, como na composição do
mesmo.
Essa coerção impede que sejam as preferências individuais as
que governem a produção pública, mas os mecanismos da democracia representativa geram as condições para que os indivíduos voluntariamente associados decidam coletivamente o que querem
conseguir juntos, sem sacrificar seus desejos individuais.
Portanto, é equivocado sugerir que o objetivo da produção pública
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(e, portanto, dos programas orçamentais) é satisfazer as necessidades dos cidadãos. Esta visão parece negar o que foi descrito no parágrafo anterior, já que parece indicar que a produção pública satisfaz
diretamente as necessidades da cidadania, sem estar mediada pela
tomada de decisões coletivas que comentamos anteriormente, que
decide quais necessidades são satisfeitas e quais não. Poderíamos
dizer que as necessidades individuais são infinitas. O indivíduo tende
a obter uma maior satisfação em função, em geral, de um consumo
ilimitado de bens tanto em quantidade quanto em diversidade. No
caso do mercado, esse acesso vem determinado por sua renda disponível, que lhe permite realizar a demanda efetiva dos bens que otimizam sua utilidade sujeita a essa restrição, e no caso do setor
público, o indivíduo vai acessar os bens que foram decididos coletivamente.
Assim sendo, a cadeia de valor público nos descreve esse processo de valorização no contexto de uma cadeia de valor que não
está mediada pelo mercado, mas sim pelas decisões coletivas tomadas através dos mecanismos da democracia representativa.
Para analisar mais detalhadamente a cadeia de valor público e os
elementos que mais afetam o nosso trabalho, vamos utilizar os dois
quadros seguintes. O primeiro, de Aníbal Sotelo (2012) ao, e o segundo, de elaboração própria.
Vemos no quadro que, assim como no setor privado, o processo
de produção do setor público combina fatores produtivos para gerar
determinados produtos. É importante destacar que este processo é,
Gráfico 1
Cadeia de valor público
Especialidade da cadeia de valor público (Aníbal Sotelo)
Setor Público

Sociedade

Operaçöes
Recursos
Relações técnicas
INSUMO - PRODUTO
Fonte: Anibal Sotelo.

Produtos

Resultados

Hipótese de política

Impactos
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afirmativamente, muito similar ao que acontece na empresa privada, apesar de apresentar certas caraterísticas específicas do
setor público.
O processo finaliza na criação do produto. Em relação ao tema
que nos ocupa, no início do processo teríamos quantificados alguns
fatores em nosso orçamento, isto é, os meios que tanto em termos financeiros (montante total do programa) quanto na distribuição por
tipo de gasto (pessoal, compra de bens correntes e serviços,...) serão
colocados à disposição do gestor responsável das operações para
que produzam os bens e serviços (BeS) citados.
Frequentemente, nas empresas também é realizado um processo
de orçamentação antes da realização das operações, embora talvez
com uma maior flexibilidade do que no setor público.
Para produzir esses bens empregamos fatores colhidos pelo orçamento e os utilizamos progressivamente ao longo do exercício. Não
vou detalhar mais esta fase porque acredito que ela esteja clara,
quero apenas ressaltar que, juntamente com o processo de combinação material dos fatores, que através de uma função de produção
se transformam em produtos, vai surgindo, paralelamente, um fenômeno financeiro. Como no setor privado, no processo produtivo do
setor público vai sendo produzida uma receita financeira e vão sendo
realizados pagamentos. As lacunas entre um e outro, desde que, no
caso do setor privado, garantirmos a manutenção do benefício, e, no
do setor público, o cumprimento dos macro-objetivos, não vão gerar
grandes problemas no tema que nos ocupa. Portanto, juntamente
com os custos dos fatores que intervêm materialmente no processo
produtivo, teremos custos associados ao fluxo financeiro que ambas
as atividades geram. Não vamos nos aprofundar nos sistemas do
setor público para administrar esta faceta, embora indiscutivelmente
em muitos países isso tenha uma incidência determinante no processo de produção material, devido às restrições que, às vezes,
impõe a esses processos em termos de capacidade de dispor dos fatores produtivos necessários. O valor do produto privado é o preço de
mercado pelo qual o bem é vendido. Não são os custos, que são outra
cosa, mas sim o preço dos produtos que realmente entram nas transações de renda com os consumidores, comentadas anteriormente.
No caso do setor público, essa transação de renda direta com o
consumidor não acontece, e, portanto, o valor não é gerado dessa
maneira. Neste caso, não temos o valor que nos dá o mercado.
Em função desse valor de mercado dos produtos é realizada em
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termos agregados a distribuição de fatores às diversas produções e
empresas. Por isso, e esse é um aspecto importante e distinto em relação ao setor público, é o consumidor individual que, através de sua
escolha de consumo, determina a distribuição de recursos na parte da
economia submetida ao mercado.
Como já repetimos, no caso do setor público a distribuição é realizada de outra maneira, através de decisões coletivas que decidem,
entre outras cosas, quais necessidades serão satisfeitas.
A produção pública encontra seu valor precisamente no que acabamos de comentar, a concretização dos objetivos e das metas que
coletivamente decidimos que queremos atingir com a intervenção do
setor público. Isto é, se os produtos que servem para atingir estes objetivos têm valor público, senão, não geram esse valor. Essa vinculação é a que dá sentido à distribuição de meios (fatores produtivos)
que é produzida através da decisão orçamental, para a qual decidimos utilizar os meios. Outro tema que também é muito relevante é
que uma vez decidido o “para que”, é preciso produzir pelo menor
custo possível. No caso do setor público, não apenas pelo menor
custo financeiro, mas sim pelo menor custo social. Este tema não será
objeto deste trabalho. Cabe destacar que a eficiência na produção
pública é um requisito básico.
Como vemos no gráfico de Sotelo, apesar de apresentar a faceta
meramente produtiva sendo muito semelhante à privada, a faceta de
valoração do processo é muito mais complexa.
A vinculação dos produtos com os objetivos e as metas que foram
decididos coletivamente não é, como no caso da produção, uma relação essencialmente técnica ligada a uma função de produção explícita ou subjacente.
No setor público, quando estabelecemos que se produzirmos uma
série de bens as metas ou objetivos que pretendemos serão atingidos, estamos supondo uma relação causal que não depende exclusivamente de os bens terem sido produzidos eficaz e eficientemente,
mas de uma série de hipóteses de política, de entorno, que realizamos explícita ou implicitamente, que vinculam o produto aos resultados desejados e aos impactos que esses resultados vão gerar. A
produção e a colocação dos BeS à disposição dos cidadãos vai produzir inevitavelmente resultados. Mas o que observamos na realidade
atrás do processo pode não ser devido unicamente aos BeS que produzimos, mas a outros muitos fatores que estão implícitos na hipótese de política que realizamos.
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O quadro seguinte mostra o mesmo esquema anterior, mas introduzindo algum elemento a mais que nos relaciona com o orçamento.
Em primeiro lugar, cabe destacar que o esquema mostrado, embora
seja válido tanto no caso de que haja planejamento como se não houver, existem diferenças importantes. No caso espanhol, onde não
existe planejamento, os programas estão vinculados às políticas de
gasto, que o governo prioriza anualmente, no contexto do programa
eleitoral apresentado nas eleições.
Se existir planejamento, seja no longo prazo (após o período de
governo) ou no limite do período de governo, a vinculação do orçamento deve ser estabelecida com o planejamento. Não vamos incidir
nem comentar aqui, embora sejam instrumentos relevantes os contextos de gastos de médio prazo, a programação orçamental plurianual, os cenários orçamentais de médio prazo, etc.
Se existir planejamento, o plano é a referência em relação à qual
a valorização pública é produzida. Isto é, no quadro vemos que os
programas orçamentais vão gerar resultados e impactos que devem
corresponder às metas e aos objetivos do planejamento.
Neste planejamento há distintos níveis com suas metas e objetivos. Evidentemente, a vinculação à qual nos referimos (embora sejamos conscientes de que a valorização implicaria levar em
consideração os níveis de planejamento e sua integração entre si)
será estabelecida com o planejamento a nível institucional, isto é, em
cada um dos organismos através de seus objetivos estratégicos institucionais.
Gráfico 2
Cadeia de valor público, se existir planejamento
Metas do
Planejamento

Programas orçamentais com enfoque de resultado
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No entanto, podem existir programas orçamentais que possam afetar
a várias instituições dentro de uma mesma política setorial. Os recursos podem ser estabelecidos em subprogramas, atividades ou
outro tipo de agrupação que podem corresponder a subprodutos ou
produtos intermediários, etc.
Como o quadro mostra e com o objetivo de ilustrar as diferenças
entre uma fase e outra, incluímos os mecanismos de avaliação de
cada uma delas. No primeiro quadro, a distribuição dos recursos (anteprojeto de orçamento, proforma), o seguimento financeiro do uso
dos mesmos e a garantia da eficácia e da eficiência no uso dos meios,
tanto no processo de formulação quanto de seguimento e de avaliação, seria responsabilidade da Unidade Central de Orçamentos (Subsecretaria de Orçamento, no caso do Equador).
O gestor responsável pelo programa deve realizar a produção dos
bens eficientemente, isto é, pelo menor custo possível, e deve ter a
liberdade de organizar a mencionada produção de maneira a garantir a eficiência técnica e econômica. No caso equatoriano, existe uma
unidade horizontal, a Secretaria Nacional de Administração Pública
(SNAP), que apoia e supervisiona os procedimentos de gestão com
o objetivo de otimizá-los. Nesta faceta é registrada uma concorrência em certa medida de competências e tarefas entre o gestor e o
orçamento.
Algo semelhante sucede com a outra responsabilidade do gestor
sobre o tema que nos ocupa. Como ele é o responsável de elaborar
o planejamento operativo anual, à margem da vinculação do mesmo
com outras ferramentas do planejamento, precisa realizar e é sua responsabilidade garantir a vinculação dos produtos do orçamento que
tiver solicitado aos objetivos estratégicos institucionais. Nesta tarefa
também intervém o organismo central de planejamento que deve
apoiar e supervisionar.
Nesta fase, é fundamental estar consciente de que as relações de
causalidade, ou seja, Produtos-Objetivos Estratégicos Institucionais
(OEIs), não são triviais e automáticas. Por este motivo, o gráfico indica que já não é uma relação técnica como a de insumo-produto.
Aqui aparece a avaliação de impacto com grupos de controle e grupos de intervenção que nos permite isolar o entorno e validar as hipóteses em função das quais definimos a mencionada relação de
causalidade. Em outras palavras, se as hipóteses que estamos propondo para afirmar essa causalidade acontecem na realidade.
Pelo motivo anterior, a avaliação de impacto é uma responsabili-
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dade do organismo de gestão e de planejamento. No entanto, dadas
as funções do organismo de orçamentação como garantia de que o
projeto de orçamento que é apresentado ao parlamento - máximo tomador de decisões coletivas-, parece que deve ter algum papel nessa
avaliação, pelo menos estar informado sobre o resultado da mesma.

5. O planejamento na América Latina
O planejamento na América Latina tem registrado uma história de
altos e baixos desde a primeira metade do século passado. Leyva
(2012) menciona quatro etapas que podemos sintetizar em:
•
•
•
•

Desenvolvimento até os anos 70;
Transição nos anos 70;
Queda do planejamento nos anos 80 e 90;
Auge do planejamento no século 21.

Na primeira etapa existe um protagonismo determinante da Comissão
Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) de Nações, com
as contribuições de importantes economistas como Celso Furtado e
Raul Prebisch. Esta etapa também esteve marcada pela Carta de
Punta del Este de agosto de 1961 no contexto da Aliança para o Progresso do Presidente Kennedy. Os governos assumiram o compromisso de empreender um esforço de cooperação entre os EUA e os
organismos financeiros internacionais para atingir ambiciosas metas
de crescimento econômico, redistribuição da renda, modernização
produtiva, bem-estar social, estabilidade de preços e integração regional. É definido nesse contexto um papel fundamental do Estado
no desenvolvimento dos países, incluindo não apenas aspectos de
crescimento econômico, mas também de transformação produtiva e
redistribuição da renda. Nesse papel, o planejamento é considerado
como uma ferramenta fundamental. Sob a perspectiva “cepaliana” daquele momento, era questionada a visão dominante da ordem mundial, era fomentada a tecnificação do processo planejador mediante
a elaboração de sistemas de informação que permitissem implementar as novas visões dos planejamentos nacionais de desenvolvimento.
Tudo isso em um contexto de transformação da estrutura produtiva
que pretendia desenvolver um processo de industrialização. Isso significou um papel importante do Estado na geração de infraestrutura e
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de indústria pesada, o que explica o importante peso outorgado naquele momento aos investimentos no processo de planejamento e a
reduzida preocupação com a vinculação do planejamento ao orçamento. No fim do período, essa preocupação começa a ser desenvolvida e a relevância do orçamento com relação ao planejamento
começar a ser sugerida, pelo menos no nível teórico e de propostas
(veja Martner, 1967).
Na década de 1970, foi registrado um período de transição que, na
opinião de Berreta e Kaufmann (2011:13) é devido a que, naquela
época, ganharam protagonismo os enfoques que colocavam o mercado como centro dinâmico do crescimento econômico. Do mesmo
modo, os problemas derivados do crescimento tão acelerado da dívida externa nos países da região facilitaram a visão neoliberal, priorizando o problema da estabilidade sobre os outros aspectos da
atuação do setor público.
Essa situação é concretizada em uma queda do planejamento nos
anos 80 e 90 ao redor do denominado consenso de Washington, denominação na qual Williamson (1990) sintetiza os 10 instrumentos de
política que congregam as recomendações, posições e provavelmente também restrições que os organismos multilaterais, os especialistas e o governo norte-americano consideravam que deviam ser
a guia de atuação do setor público na América Latina (AL). Essas “receitas” são coerentes com os questionamentos feitos pela denominada Nova Gestão Pública (NGP), Pollitt e Dan (2011:5), e em
conjunto não deixam espaço para o planejamento. Isto tem como consequência o desaparecimento (por exemplo, no caso do Peru) ou relegação das instituições responsáveis pelo planejamento (por
exemplo, no caso da Costa Rica) e um importante fortalecimento dos
ministérios de Finanças, especialmente em sua faceta de avalistas
da ortodoxia da estabilidade.
No começo do novo século, parece que vemos na AL um renascer
do planejamento, talvez devido ao fato de que tanto os organismos internacionais quanto os próprios governos e principalmente os cidadãos desses países eram conscientes de que o modelo sem
planejamento tinha produzido crescimento econômico, mas não desenvolvimento. A Cepal novamente se torna um ator de especial relevância e coloca na agenda, tanto política como das Finanças
Públicas, o tema da igualdade que requer o uso de instrumentos explícitos de planejamento global (Bárcena 2010: 244).
É proposta também a necessidade desse instrumento como fer-
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ramenta insubstituível para a transformação, não apenas na linha da
equidade, mas também produtiva. Como indicam Medina e Ortegón,
(2006:18): É requisito dar maior prioridade à transformação produtiva
e social, que não são meros subprodutos de um equilíbrio macroeconômico. A verdade empírica é que essa transformação não aconteceu na região de maneira substantiva nos últimos quinze anos de
reformas neoliberais.
No campo da gestão pública é registrada, na maior parte dos organismos internacionais, uma crescente demanda de planejamento
vinculada a uma visão da gestão por resultados, que difere neste
ponto do enfoque da NGP digamos tradicional. A Cepal entende que
o planejamento do setor público, que podemos alternativamente assimilar à gestão por resultados (que já não está centrada na produção
de bens ou serviços de empresas públicas, mas na busca de uma
apropriada provisão das demandas dos cidadãos, independentemente de sua produção ser pública ou privada) emerge como um instrumento inseparável da busca de um novo pacto fiscal ao redor de
objetivos comuns de transformação produtiva com igualdade.
É interessante ressaltar a inclusão do planejamento como uma
fase necessária tanto no processo de gestão pública quanto de gestão das finanças públicas. O Banco Interamericano de Desenvolvimento foi outro ator internacional fundamental no avanço neste
campo e no reconhecimento do papel do planejamento. Assim, García e García consideram o planejamento como um dos cinco pilares
da Gestão para Resultados no Desenvolvimento, incluindo três tipos
de elementos ou caraterísticas da mesma: estratégica, operativa e
participativa (García e García 2010:23). O trabalho que desenvolveram nos permite também conhecer com uma alto grau de objetividade
a situação desses cinco pilares da GpRD na América Latina e no Caribe (ALC) e nos servirá de referência posteriormente.
Neste contexto, a maior parte dos países da ALC implementaram
instrumentos de planejamento. Há uma revalorização da construção
de Estratégias Nacionais de Desenvolvimento na região (Máttar,
2011:44). Na tabela a seguir são mostradas algumas das mencionadas estratégias (baseado em Armijo, 2012:19).
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Tabela 1
Estratégias de longo prazo
País

Planejamento / Estratégias / Diretrizes

Brasil
Brasil 2022
Estado Plurinacional da Bolívia Agenda Patriótica do Bicentenário
Costa Rica
Costa Rica 2030. Objetivos de
Desenvolvimento Nacional
Chile
Agenda Chile País Desenvolvido:
Mais Oportunidades e Melhores Empregos
Colômbia
Visão Colômbia Il Centenário
Equador
Estratégia Nacional 2010/2025
Guatemala
Planejamento Nacional de Unidade
Nacional da Esperança 2032
México
Visão 2030: O México que queremos
Peru
Planejamento Bicentenário
Estratégia Nacional de Desenvolvimento: Uma
República Dominicana
viagem de transformação rumo a um país melhor

Prazo
2022
2025
2030
2018
2019
2025
2032
2030
2021
2030

Fonte: baseado em Armijo, 2012: 19.

Para terminar esta epígrafe vamos mostrar os resultados que o trabalho de García e García (2010: 35) obtém na aplicação do Sistema
de avaliação PRODEV, em relação ao planejamento. No gráfico, observamos que existe uma importante diversidade entre os países da
região. Os países que em função do índice estão em melhores condições com relação ao planejamento são o Brasil, a Argentina, o México e a Costa Rica, que se destacam com uma pontuação superior
a 3. Com menos de dois pontos encontramos vários países da América Central e do Caribe, além do Paraguai.
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Gráfico 3
Índice de planejamento para resultados por países
Brasil
Colômbia
México
Costa Rica
Trinidade e Tobago
Equador
El Salvador
Chile
Haiti
Suriname
Jamaica
Peru
Média
Barbados
Argentina
Guatemala
Uruguai
Bolívia
Guiana
Panamá
Nicarágua
Honduras
Rep. Dominicana
Paraguai
Belize
Bahamas

0,0
0,5
1,0
1,5
Fonte: García e García, 2010.
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5.1. O orçamento por programas com enfoque de resultados
na América Latina
Em uma epígrafe anterior, descrevemos para quais funções do setor
público o orçamento serve atualmente. No entanto, no passado essas
funções eram diferentes, substancialmente mais reduzidas e a elas
respondia o modelo clássico de orçamentos, que de maneira resumida podemos caracterizar como centrado nas contribuições, nas remessas orçamentais, sua clara identificação em termos financeiros e
que tinha como objetivo que o governo gastasse nisso e somente
nisso. O desenvolvimento e a ampliação das funções do Estado colocaram em crise este modelo de orçamento e exigiram uma mudança
de paradigma (Kuhn, 1975) que podemos datar na Comissão Hoover
do Congresso dos Estados Unidos em 1949. Do orçamento de meios
se passava para o Performance Budgeting, ou seja, a Orçamentação
Baseada no Desempenho, que a mencionada Comissão recomendava. Tratava-se de mudar o foco das contribuições que o Executivo
utilizava em suas funções, atividades, custos e concretizações. Essa
mudança implica não apenas uma forma distinta de apresentar o orçamento, mas também afeta todo o ciclo orçamental: elaboração,
aprovação, execução e controle. Após esta primeira tentativa, foram
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desenvolvidos nesse país diversos processos de melhora do processo orçamental que centraram sua atenção em diferentes aspectos
neste novo contexto. Essas mudanças foram replicadas de uma maneira ou outra no resto do mundo e especificamente na AL: o Planning-Programming-Budgeting-System (PPBS), ou Sistema de
Programação e Planejamento Orçamental, em 1965, a gestão pelos
objetivos em 1973, o orçamento base zero em 1977. Em 1993, foi
aprovada pelo Congresso norte-americano a Government Performance and Results Act (GPRA, ou seja, a Lei de Desempenho e Resultados do Governo), que visa melhorar a eficácia, a eficiência e a
prestação de contas dos programas federais através dos quais as
agências enfocam suas práticas de gestão nos resultados dos programas. Um interessante trabalho do Government Accountability Office norte-americano (GAO, 1997), o órgão responsável pela
Auditoria, Avaliações e Investigações do Congresso dos Estados Unidos, que analisa a história dessas inovações e de alguma forma nos
leva à conclusão de que não são mudanças de sistemas ou técnicas
orçamentais, mas sim um continuum de tentativas de melhora do orçamento, cuja base essencial estava já sugerida na proposta inicial.
Schick (2014), que há mais de 50 anos estuda o fenômeno orçamental, coincide essencialmente com esta visão ao afirmar: as diferentes formas na metamorfose do Orçamentação Baseada no
Desempenho… leva os governos a ignorarem (e, às vezes, a renegarem) as inovações prévias e a defender com segurança que estão
abrindo novos campos para orientar os gastos públicos para os resultados. Em 1964, este mesmo autor já propunha que no orçamento,
apesar da insistência dos reformadores em inovações nas técnicas
orçamentais, os gastos públicos ainda estão dominados por uma
visão de controle, que corresponde a uma visão tradicional.
O processo de transformação de um orçamento de itens em um orçamento por programas com enfoque de resultados (OPeR) é complexo e é um processo no qual não apenas muitos países da América
Latina estão imersos, mas é um desafio que ainda está sendo abordado em outras partes do mundo. Como propõe Kim (2007), em relação ao caso coreano, os impedimentos para tornar realidade um
sistema de orçamentos por programas são tanto conceptuais como
práticos. Filc e Scartascini (2012a: 148) ratificam que, infelizmente,
não existe uma definição única sobre o que constitui um orçamento
por resultados (OpR). Congregam as definições de Schick, OCDE,
Banco Mundial, Marcel e García e García.
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Em minha opinião, o conceito que deve ser utilizado é o de orçamento por programas com enfoque de resultados. É importante ressaltar que os programas devem ser o eixo do orçamento já que neles
é mostrada a vinculação das contribuições ou meios com os bens e
serviços que visam produzir. É o consumo desses produtos por parte
da cidadania o que vai produzir os resultados visados e para os quais
serve o programa orçamental. Esses resultados não provêm do processo orçamental, mas do planejamento, que deve determinar quais
são os resultados necessários para poder atingir as metas do planejamento.
Essa distinção entre a fase de produção e de efeitos ou impacto
é fundamental em minha opinião. Como comentamos ao nos referirmos à cadeia de valor, no programa orçamental subjaz uma função
de produção e, portanto, ele reflete relações técnicas. Na vinculação com os resultados nos enfrentamos com uma situação muito diferente e não é uma relação trivial. Além disso, é o núcleo da
vinculação do orçamento com o planejamento.
O processo orçamental na América Latina tem registrado importantes avanços nos últimos anos, embora o nível de implantação do
OpR seja muito variado em função dos países. No processo de reforma incidem múltiplos atores (ministérios setoriais, planejadores,
parlamento, Secretárias de Administração Pública, etc.) e não apenas a unidade central de orçamento (Direção Geral de Orçamento do
Ministério de Finanças ou similar). Filc e Scartascini (2012b: 4) indicam que a possibilidade de introduzir e implementar totalmente as reformas a qualquer tipo de processo ou mecanismo orçamental não
depende apenas das decisões voluntaristas ou de adequação às boas
práticas.
Parecem existir condições prévias para o sucesso da implementação deste tipo de mecanismos, integralidade do sistema de administração financeira e a cobertura do orçamento e definição dos
produtos dos programas orçamentais (Filc e Scartascini, 2012b: 5).
A partir da década de 1990, aconteceu um grande avanço na implantação dos Sistemas Integrados de Administração Financeira
(SIAFs) na região, que implicou uma mudança muito profunda na gestão das finanças públicas em relação à informação financeira. Essa
mudança estabelece as bases para avanços no OpR (Sanz, 2011:17).
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Gráfico 4
Índice de orçamento por resultados por países
Chile
Brasil
Peru
México
Argentina
Uruguai
Colômbia
Equador
Costa Rica
Índice GpRD ALC
Guatemala
Panamá
Nicarágua
Honduras
Bolívia
Paraguai
Barbados
Rep. Dominicana
Jamaica
Trinidade e Tobago
Guiana
Suriname
Haiti
El Salvador
Bahamas
Belize

Fonte: García e García, 2010

No entanto, observei no trabalho que foi desenvolvido no contexto do
programa Eurosocial, que um dos elementos fundamentais do OPeR
é a clara definição dos produtos e esta tem sido uma debilidade em
muitos dos países da região. Por esse motivo, várias reformas falharam (Arizti et ao., 2009).
O trabalho já citado de García e García nos permite obter um panorama bastante objetivo da situação do OpR na região. No quadro
anterior é mostrado o índice de orçamento por resultados por países
da região, observando-se, como comentávamos, uma ampla variabilidade entre eles e grandes diferenças entre os mais e os menos
avançados.
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
desenvolveu um índice de Orçamentação Baseada no Desempenho
que examina o grau em que os países levaram à prática uma OpR. No
gráfico seguinte é mostrado o índice para os países da OCDE (2014).
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Gráfico 5
Orçamentação baseada no desempenho índice OCDE – Países OCDE

Fonte: Práticas e procedimentos de orçamentação nos países da OCDE.

No gráfico seguinte é mostrado o mesmo índice para os países da AL
que participaram da pesquisa.

Fonte: Government at a Glance: Latin America and the Caribean (2014).
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Gráfico 6
Índice de orçamentação baseada no desempenho OCDE – América Latina e Caribe
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Com os dados disponibilizados por este índice da OCDE são confirmadas as grandes diferenças por países tanto entre os da OCDE
quanto nos da ALC. Como o que essas medidas (BID e OCDE) visam
captar é diferente, e o procedimento também, no primeiro caso foi
produzida uma avaliação por parte da equipe de avaliação de PRODEV e, no segundo, uma pesquisa dos países, não é estranho que
possam existir diferenças, apesar de também apresentarem coincidências.
5.2 A vinculação do planejamento com o orçamento
No contexto da cadeia de valor a vinculação do planejamento com o
orçamento é fundamental. Não é objetivo deste trabalho a vinculação
da gestão com o orçamento nem a variável financeira que atua como
restrição em todos estes processos. Por esse motivo, não vamos a
entrar em ambos os temas, embora queira deixar constância de que
são dois aspectos absolutamente relevantes para o processo de valorização pública.
No programa Eurosocial foi identificado como um dos aspectos
cruciais da Área de Finanças Públicas, a vinculação do planejamento
com o orçamento e o uso da avaliação como elemento de retroalimentação para a melhora do orçamento e do planejamento. Baseando-se nessa decisão, que foi tomada pelos representantes dos
países participantes do programa, foi desenvolvida uma série de atividades que nos permitiram conhecer na prática as fraquezas e fortalezas dos países com os quais trabalhávamos.
Para abordar com mais claridade este tema vamos utilizar o exemplo do Equador, que me parece o idôneo em termos didáticos (Veja
Rodríguez et ao., 2014).
A vinculação do planejamento com o orçamento exige condições
de ambas as partes. Do lado do orçamento é preciso dispor de uma
OPeR. Do lado do planejamento, vai depender do tipo de planejamento do país. Em minha opinião, o ideal seria ter uma Estratégia
Nacional de Desenvolvimento de Longo prazo e um Planejamento
Nacional de Desenvolvimento (PND) a quatro ou cinco anos. Esta situação não é dada em todos os países da região. Em alguns casos,
como o Panamá, existe um planejamento Estratégico do Governo
pelo período da Legislatura, mas não um planejamento de Desenvolvimento nem uma Estratégia Nacional. No caso que utilizamos como
exemplo, existem os dois instrumentos e isto permite que o planeja-
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mento proponha objetivos mais ambiciosos como a mudança da matriz produtiva do país (Senplades, 2012).

5.3. Requerimentos no orçamento
O orçamento tradicional de meios que, mediante classificações orgânicas (organizacionais) ou econômicas, nos coletava a distribuição financeira das remessas, identificando o que cada ministério gastava
em função de critérios econômicos do gasto, correspondia em grande
medida à classificação econômica do Manual de Estatísticas de Finanças Públicas do Fundo Monetário Internacional (FMI 2001, 2011),
mas detalhando o organismo e a entidade que realizava o gasto (classificação administrativa). A esta classificação tradicional foram acrescentadas outras em função das necessidades de informação das
técnicas orçamentais, entre elas: funcional, por localização geográfica, por fonte de financiamento, dos beneficiários, etc. (Jacobs et ao.,
2009). A classificação funcional permite também examinar ao longo
do tempo as tendências dos gastos públicos em funções ou finalidades determinadas. Em geral, os dados da contabilidade convencional
das finanças públicas não servem para essa finalidade porque refletem
a estrutura institucional do governo e as séries cronológicas podem
estar desvirtuadas pelas mudanças de organização (NN. UU. 2001: 6)
A classificação que nos interessa no caso deste trabalho é a classificação por programas, a qual será a chave do processo de vinculação com o planejamento. Em relação à definição de programa,
existem, assim como comentava com relação ao OpR, diversas definições. Robinson e van Eden (2007: 63) consideram que o elemento
básico da classificação programática dos gastos é que os programas
estejam claramente definidos em relação ao seu objetivo de política
ou, mais precisamente, que sejam grupos coerentes de produções
(junto com as atividades que os produzem) que estejam orientados a
um determinado resultado. Esses autores consideram que o nível
mais alto dessa hierarquia é a área de política à qual os resultados
dos programas estão orientados.
Como se pode observar, o planejamento não aparece nesta visão
dos programas, já que na maior parte dos países desenvolvidos mencionados o planejamento não existe. Um exemplo disso é o caso espanhol no qual os programas estão vinculados ou agrupados ao redor
das denominadas políticas de gasto (Iglesias, 2009:108).
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Existe outro elemento que não está incluído explicitamente nesta
visão dos programas e que indicamos na introdução. É muito importante levar em consideração que a relação entre as contribuições e as
produções é uma relação técnica, mas a vinculação entre o consumo
dos bens e serviços do programa e os resultados não é trivial, e operam variáveis de política ou de entorno que tornam difícil saber se
existe uma relação de causalidade entre o consumo de produtos e a
concretização de resultados.
Baseando-me nisso, minha proposta é considerar o programa orçamental como a definição das contribuições que com caráter limitativo podem ser utilizados pelos gestores para produzir as produções
(bens e serviços) que são indicados no mesmo. Portanto, o programa
orçamental coletaria contribuições e produções claramente definidos.
O programa também deve indicar a que resultados pretende servir. Esses resultados, no caso que nos ocupa, isto é, com planejamento, não são dados pelo processo de tomada de decisões
orçamentais, mas pelo planejamento. Esta confusão ou falta de explicitação comentada em relação aos programas orçamentais tem gerado, em minha opinião, grandes disfunções nos processos de
reforma nos países da região. Acredito que, em geral, e devido ao importante desenvolvimento dos SIAFs, e baseando-nos na experiência
que tivemos nas nossas atividades no programa Eurosocial, podemos afirmar que a identificação das contribuições é suficientemente
fiável na região. No entanto, observamos que em diversos casos os
programas orçamentais não contemplavam a clara quantificação e/ou
definição das produções, tendendo a abordar diretamente os objetivos dos programas. Esta situação é a razão pela qual diversas tentativas de reforma não puderam atingir o sucesso esperado.
Esta tendência de vincular diretamente as contribuições aos resultados nos programas sem ser suficientemente conscientes da necessidade de definir claramente o passo intermediário dos bens e
serviços que os programas produziam.
Em geral, os programas orçamentais são desagregados em subprogramas que, teoricamente, deveriam definir produtos intermediários e estes, por outro lado, as atividades e os projetos. Essa distinção
entre atividades e projetos, que pode ser útil, também gera grandes
disfunções se não houver uma visão integral do processo de produção do programa. Na maior parte dos países é registrada uma dicotomia entre a tomada de decisões orçamentais ligadas ao gasto
corrente das ligadas aos gastos de investimento. Inclusive os res-
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ponsáveis institucionais do orçamento e do investimento são diferentes. Os Sistemas Nacionais de Investimento Público são estruturados
como conjunto de normas, instrumentos e procedimentos para preparar, avaliar, priorizar, financiar, executar e dar seguimento aos projetos de investimento público no contexto das políticas, programas e
planejamentos de desenvolvimento e crescimento. Uma SNIP também é uma conjunto de princípios, objetivos, processos e metodologias, todos relacionados com as diversas fases do ciclo de projetos de
IP, que os países estabelecem com o objetivo de otimizar o uso dos
recursos públicos destinados ao investimento (Varea, 2011:19). Ou a
tomada de decisões em relação ao investimento está em um setor diferente da do orçamento. No caso do Peru, por exemplo, a Direção
Geral de Orçamento Público está no Vice-Ministério da Fazenda e a
Direção Geral de Investimento Público no de Economia. Ou está no
organismo responsável do planejamento. No caso equatoriano, a
Subsecretaria de Investimento Público está na Secretaria Nacional
de Planejamento e Desenvolvimento, que é o organismo responsável
pelo planejamento.
Embora este fenômeno seja geral na região, isto é, tomadores de
decisões diferentes para gastos de investimento e gasto corrente, e
que indiscutivelmente a responsabilidade final da inclusão ou não no
orçamento das consignações para os mencionados investimentos
corresponda ao responsável orçamental, isso não deixa de ser problemático.
Em um contexto de planejamento multianual e com estratégias
país de longo prazo, considero necessário que a tomada de decisões
de gasto, isto é, de quantas contribuições com caráter limitativo são
colocadas à disposição do gestor para a produção dos bens e serviços definidos no programa, seja feita baseando-se em uma análise
conjunta e com um horizonte superior ao ano. Os contextos de gasto
de médio prazo são um instrumento interessante para isto. Em todo
caso, não parece coerente que, como a concepção do programa deve
incluir todas as contribuições necessárias para gerar as produções
desejadas e que o que aqui subjaz é uma função de produção, um e
outro tipo de gastos sejam isolados na análise.
Provavelmente essa visão tenha sua origem no começo do planejamento já comentado, no qual a acumulação de capital era em si
mesma um fim. Nestes momentos talvez tivesse sentido esta separação. Na atualidade, a maior parte dos programas orçamentais obedece à produção de bens e serviços que tenham vocação de
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permanência e que, cada vez mais, obedecem a dar cumprimento
aos direitos da cidadania. Enquanto os países da região vão se aproximando do status de países de renda média, essa vocação de permanência dos programas orçamentais vai aumentando. Por esse
motivo, a racionalidade do investimento deve estar ligada à sustentabilidade da produção à qual serve e está necessariamente vinculada ao gasto corrente que será gerado de maneira praticamente
permanente.
O que acabamos de descrever leva a uma reflexão com relação à
análise ou à avaliação da eficiência ex ante e ex post dos programas
orçamentais que deve ser feita na hora de distribuir meios para os
mesmos. É necessário que essa avaliação, que é determinante no
processo de distribuição orçamental, seja feita no contexto do programa orçamental e com um horizonte plurianual.
Uma definição mais detalhada dos componentes e conceitos que
devemos utilizar no programa orçamental está em Rodríguez et ao.
(2014).
Para terminar este ponto, é preciso indicar que os resultados para
os quais o programa orçamental serve, como veremos mais adiante,
não deveriam estar definidos em um nível tão agregado como o da
política pública, mas no nível dos objetivos estratégicos institucionais.
Isto é, o planejamento deveria ser capaz de “baixar” ao nível da instituição e definir os mencionados objetivos.
5.4. Requerimentos no planejamento
A história do planejamento na região gerou em alguns dos países um
alto grau de debilidade institucional neste campo. Em alguns casos
não existe nenhuma unidade orgânica que seja explicitamente responsável por esta função. No caso do Panamá, por exemplo, apesar
do Ministro de Economia e Finanças ser responsável de propor ao
governo o texto do Planejamento Estratégico do Governo, que deve
ser aprovado dentro dos seis primeiros meses de cada administração, não existe uma unidade específica com responsabilidades de
planejamento.
Recentemente foi feita uma modificação da lei de criação do Ministério de Economia e Finanças na qual novamente é incorporado o
planejamento como uma de suas funções que foi perdida na norma
modificada de 1998. Em outros casos, o organismo de planejamento
não tem a força institucional suficiente. No Peru, o Centro Nacional de
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Planejamento Estratégico (CEPLAN) é uma entidade da Presidência
do Conselho de Ministros na qual estão integrados outros múltiplos organismos públicos, organismos reguladores e escritórios da PCM
(http://www.pcm.gob.pe). O CEPLAN foi criado em 2008, mas seu primeiro presidente só foi nomeado em agosto de 2011. Desde então, a
instituição teve mais dois presidentes. Trata-se, pois, de uma instituição muito jovem que, além disso, registrou diversas mudanças em
sua direção. Esta situação é totalmente diferente da do Ministério de
Economia e Finanças, que tem uma ampla tradição e um alto nível
profissional. O avanço do OpR por parte da Direção Geral de Orçamento Público é muito relevante, com a inclusão dos resultados nos
programas orçamentais. Existe, pois, uma assimetria que não favorece o avanço do planejamento. A isso, acrescenta-se neste caso o
processo de descentralização que torna mais complexa a tarefa de
planejamento devido à quantidade de atores que é necessário coordenar no processo. Esta complexidade não é, certamente, uma caraterística exclusiva do Peru, mas é compartilhada por muitos outros
países da região.
Dito isso, pode-se deduzir que o primeiro requerimento necessário é a existência de um organismo de planejamento com as capacidades e as competências suficientes para o desenvolvimento de seu
trabalho. No caso do orçamento, esta necessidade não costuma ser
produzida pelo papel e pelas capacidades dos ministérios de economia e finanças da região. Uma exceção poderia ser o caso da Costa
Rica, pelas caraterísticas especiais das funções da Controladoria
Geral da República em relação à fase de elaboração orçamental, que
faz com que a fraqueza seja maior na faceta orçamental do que na
planejadora.
Um segundo elemento para levar em consideração, que veremos
no exemplo do Equador, é a vinculação entre os distintos níveis do
planejamento nos casos em que existe uma estratégia e um planejamento de médio prazo. Se o que existir forem apenas planejamentos
setoriais, o tema surge essencialmente na vinculação do planejamento setorial e do planejamento de governo.
As metas do planejamento de desenvolvimento são registradas
em um nível agregado. No caso do Peru o planejamento contém: 6
objetivos nacionais, 31 objetivos específicos, 91 indicadores e 91
metas multianuais até 2021.
A vinculação do planejamento com o orçamento não pode acontecer nesse nível, mas deve ser feita em um nível de desagrega-
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ção maior. No gráfico seguinte reunimos o sistema de planejamento peruano.
Como podemos observar, à margem do tema da coordenação do
planejamento multinível, que embora seja muito relevante não será
objeto da nossa atenção neste trabalho (veja, Cuervo e Mattar, 2014),
os objetivos são concretizados no Planejamento Estratégico Institucional (PEI), que é de caráter plurianual e isto é mostrado no Planejamento Operativo Institucional (POI) que está vinculado com o
orçamento.
Gráfico 7
Sistema nacional de planeamento estratégico – Sistema de Planejamentos – Peru

POLÍTICAS
GERAIS DO
GOVERNO

CONTEXTO
MACROECONÔMICO E MACROSSOCIAL
MULTIANUAL

ANUAL MULTIANUAL – LONGO E MÉDIO PRAZO

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL – PEDM LP /MP
POLÍTICAS DE
ESTADO DO
ACORDO
NACIONAL

PLANO ESTRATÉGICO SETORIAL MULTIANUAL – PESEM
POLÍTICAS SETORIAIS
PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CONCERTADO - PDRC
PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CONCERTADO - PDRC
PLANO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL PROVINCIAL
CONCERTADO - PDLPC
PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI
(Ministérios) / Outras entidades públicas

PLANO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DISTRITAL
CONCERTADO - PDLDC

PLANO OPERACIONAL INSTITUCIONAL – POI
ORÇAMENTO INSTITUCIONAL – PIA/PIM

PLANO OPERACIONAL INSTITUCIONAL – POI
ORÇAMENTO INSTITUCIONAL – PIA/PIM

ARTICULAÇÃO VERTICAL (NÍVEL DE GOVERNO)

VISÃO NACIONAL

ARTICULAÇÃO HORIZONTAL (NÍVEL DE GOVERNO)

Fonte: CEPLAN

Um dos aspectos fundamentais para que a vinculação do planejamento com o orçamento seja eficaz, é que na faceta do planejamento
a vinculação entre os objetivos dos distintos níveis do planejamento
seja realizada levando em consideração as relações de causalidade
entre eles. Se essa causalidade não for registrada, não podemos garantir que os resultados que forem atingidos no nível dos PEIs causem
impacto nos objetivos ou nas metas do planejamento.
Esta vinculação é realmente complexa e já que existe um conjunto
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de resultados no nível institucional que impactam no objetivo ou na
meta do planejamento nacional, não é possível utilizar mais do que
parcialmente as técnicas de avaliação de impacto ligadas aos contrafatuais.
Portanto, este é um dos aspectos a serem abordados e sobre o
qual é preciso avançar no futuro. A avaliação no contexto do processo
de planejamento é revelada como um elemento essencial para garantir que todo o processo: gestão, orçamentação e planejamento,
gere o valor público visado. Para terminar esta epígrafe, cabe recordar a necessidade de abordar a análise do investimento público em
comum com o resto do gasto.
5.5. Dificuldades na vinculação planejamento orçamento
Nesta epígrafe vamos incluir os ensinamentos que obtivemos nas atividades desenvolvidas nos últimos três anos no contexto do programa
Eurosocial. Tomarei como exemplo o caso equatoriano porque nos
permite agrupar de forma mais clara os aspectos que pretendemos
ressaltar.
A articulação entre planejamento e orçamento é um desafio crucial
para o processo de construção dos sistemas nacionais de planejamento (Cuervo e Mattar, 2014: 44). É muito destacável a crescente
importância que está sendo dada a este aspecto tanto pela Academia como pelos organismos internacionais e governos. Em um trabalho de Bello (2014), que será publicado em breve, são propostos
três tipos de modelos em relação à mencionada vinculação (realizado
por Cuervo e Mattar, 2014:44), que considero uma síntese do que
acontece na região:
Modelo Planejamento: neste modelo as prioridades estão contidas
explicitamente em uma PND que serve para a determinação das prioridades de gasto no qual a proposta estratégica está integrada ao
processo de decisões no ciclo orçamental. Os países que a autora
associa com este modelo são a Bolívia, a Colômbia, a Costa Rica, o
Equador e a República Dominicana.
Modelo Orçamento: neste modelo, o objetivo é vincular a distribuição
e o uso dos recursos aos resultados de gestão das instituições, utilizando sistematicamente a informação de desempenho para a tomada de decisões orçamentais. A elaboração deste instrumento e
seu desenvolvimento ao longo do ciclo orçamental (geralmente
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anual) marcam de maneira dominante a determinação das orientações do gasto, sem que exista um condicionamento ou referência explícita a metas de um planejamento. Neste caso, adquirem relevância
os exercícios de planejamento estratégico da própria instituição ou o
contexto lógico do programa, na fase de avaliação. Os países que
estão associados a este modelo são o Chile, o Peru e o México.

Por último, o modelo integrado pelo Brasil e pelo Uruguai. Planejamento Plurianual (PPA) é a expressão do conjunto de instrumentos de
planejamento e de orçamentação.
Os modelos comentados têm sua origem na história e na tradição
dos países e também na opção política dos governos. Também estão
relacionados a dois fatores: em primeiro lugar, à preeminência do Ministério da Economia e Finanças, que daria como resultado um modelo orçamento. Em segundo lugar, à existência de um orçamento
plurianual (este seria o caso uruguaio) ou de um sólido planejamento
plurianual (caso brasileiro).
Em minha opinião, a existência de um planejamento com processos de participação da cidadania que possa ser aprovado pelo Parlamento permite uma melhor definição e uma maior concretização da
tomada de decisões coletivas e gera uma maior qualidade democrática. Além dos problemas técnicos que já foram comentados em relação ao orçamento e ao planejamento, os Estados da região
desenvolvem uma série de funções que exigem uma tomada de decisões coletivas a médio e a longo prazo. Já não é suficiente que os
representantes dos cidadãos aprovem o orçamento anual, já que muitas das prioridades que são decididas coletivamente exigem um horizonte plurianual. O Equador pertence ao modelo planejamento e,
por esse motivo, nós o escolhemos como exemplo para visualizar o
processo de vinculação planejamento orçamento e comentar as fortalezas e fraquezas que podem ser encontradas nesse modelo.
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6. Breve descrição do caso Equador
O Equador dispõe de uma estratégia de longo prazo e de um PND, o
Plano Nacional para o Bem-Viver 2013-2017 (PNBV). O sistema de
planejamento equatoriano é mostrado no gráfico seguinte.
Gráfico 8
Sistema de planejamento do Equador
Conteúdos

Instrumento
PNBV

Agenda Coordenação
Intersetorial

Planejamento
Institucional

Políticas Nacionais

Metas/Indicadores Nacionais

Eixos Articuladores

Metas/Indicadores
Intersetoriais
(PNBV-Estruturais)

Articuladores (Política Intersetorial)

Política Setorial

Metas/Indicadores de Resultado

OEI

Metas/Indicadores de Resultado

Programas
Projetos (CUP) $
Fonte: SENPLADES

Os três instrumentos definidos no contexto planejador equatoriano
são o PNBV, a agenda de coordenação intersetorial e o planejamento
institucional. O PNBV define políticas nacionais com suas metas e
seus indicadores nacionais. Em um segundo nível ou etapa do planejamento, é realizada a articulação intersetorial que inter-relaciona
as políticas setoriais, estabelecendo indicadores intersetoriais (estruturais). Esta é uma caraterística muito relevante para o tema que nos
ocupa. Nos casos em que não existe planejamento ou em que o modelo de planejamento não segue o caminho do equatoriano, a articulação intersetorial pode acontecer no nível dos programas
orçamentais, existindo programas intersetoriais ou políticas de gasto,
que são os que articulam as mencionadas políticas. No entanto, neste
caso, a articulação de políticas setoriais, evidentemente com as metas
e indicadores de resultado correspondentes, tanto das políticas seto-
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riais quanto das intersetoriais, é registrada no processo de planejamento e não no de orçamentação.
O planejamento equatoriano “baixa” e concretiza as metas do
PNBV em metas de política setorial. Isto é coerente com a existência
de ministérios coordenadores, que não acontece em outros países.
Este design torna a importância do planejamento mais complexa
e relevante e exige mecanismos de avaliação (de resultados e impactos) na vinculação desses níveis que garantam que as hipóteses
de política refletidas sejam realmente cumpridas. Tem a vantagem de
que facilita muito e simplifica o processo de distribuição orçamental.
No último nível, as metas da política setorial são traduzidas em
metas no nível institucional através dos OEIs. Aqui também é registrada uma complexidade e uma exigência de avaliação como nos referíamos no parágrafo anterior e, do mesmo modo, uma facilitação
do processo orçamental, já que nos define muito claramente o mecanismo de vinculação do planejamento com o orçamento.
Em termos da cadeia de valor e de vinculação planejamento orçamento, o modelo equatoriano é mostrado no gráfico seguinte.

Gráfico 9
Vinculação planejamento orçamento e cadeia de valor Equador
Definição e Implementação de Intervenções
Programas Orçamentais

Planejamento Institucional

Insumos

Atividades
Projetos

Recursos

Operações

Produtos

Resultados

Hipótese de Política

Relações Técnicas
Cadeia de Valor Pública
Fonte: Rodríguez et ao. (2014).

Planejamento Nacional e Setorial

Impactos
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Como observamos no gráfico, os programas orçamentais chegam aos
produtos que vinculam com os resultados derivados do planejamento
institucional. Como comentamos, este esquema é facilitado pela existência de ministérios coordenadores. O ministério coordenador é a
entidade da Função Executiva responsável por: 1) propor, articular e
coordenar política intersetorial; 2) concertar as políticas e ações das
entidades integrantes de sua área de trabalho. Neste sentido, os Ministérios Coordenadores monitoram e apoiam os Ministérios Setoriais
para o cumprimento do PNBV e das Agendas Setoriais, entre outras
funções. Elaboram as agendas setoriais (SENPLADES, 2011b: 24).
Para terminar este ponto, cabe ressaltar que o último elo do planejamento, os OEIs com suas metas e indicadores de resultados, é
o vínculo com o orçamento. Isto facilita, embora não sem complexidade e dificuldades, o processo de vinculação do planejamento com
o orçamento e as competências e responsabilidades dos planejadores, orçamentais e gestores. Este esquema é coerente com a regulação feita no país, incluindo em uma única norma a regulação destas
duas funções por estarem intimamente inter-relacionadas (Código Orgânico de Planejamento e Finanças Públicas).
Pelo lado do orçamento, a vinculação seria produzida seguindo o
esquema que é mostrado no gráfico seguinte.

Gráfico 10
Programa orçamental e vinculação com o planejamento
Produto (unidade de medida, valor previsto)

Resultado OEIs (unidade
de medida, valor previsto)

Programa Orçamental

Subproduto

Subprograma 1

Subproduto

Subprograma 2

Subproduto

Subprograma 2

Atividades

Projetos

Atividades

Projetos

Atividades

Projetos

Insumos (vinculados à classificação por objeto de gasto)
Fonte: Rodríguez et ao. (2014).
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Portanto, a vinculação é registrada através dos OEIs que congregam
metas e indicadores de resultados plurianuais.3 Os OEIs são de
médio e longo prazo (SENPLADES, 2011a) e permitem definir os resultados esperados com o consumo dos bens e serviços produzidos
pelos programas orçamentais. Para obter mais detalhes do processo
de vinculação, veja Rodríguez et ao., 2014. A definição dos insumos,
como mostrado no gráfico, está vinculada à classificação por objeto
de gasto.
6.1 Dificuldades na implementação da vinculação
do planejamento com o orçamento
Apesar de considerar que este caso é um exemplo interessante que
pressupõe um avanço importante nesse país, existe uma série de dificuldades que surgem também em outros países da região e que, de
forma sintética, são as seguintes.
6.1.1 Falta de definição dos produtos dos programas
orçamentais
No Equador, até o exercício passado, os programas orçamentais
não continham a definição dos produtos e, portanto, não era possível sua quantificação. Esta situação, que é registrada em outros
países da região, afeta dois aspectos fundamentais da cadeia de
valor, que é a que justifica as atribuições orçamentais. Em primeiro
lugar, impede que aconteça a vinculação entre os produtos e os resultados e, portanto, entre o orçamento e o planejamento. Em segundo lugar, impede que seja avaliada a eficiência e a eficácia dos
programas orçamentais. A eficiência implica a produção pelo menor
custo e a eficácia, a produção dos bens e serviços que o programa
contém. Esta situação não permite garantir que seja produzido o
valor público esperado com os fundos públicos que os cidadãos colocam à disposição do Estado. Do mesmo modo, dificulta, ou inclusive impede, um processo de discussão racional baseado em
elementos objetivos entre a unidade central de orçamento e os ministérios setoriais.
Embora em praticamente todos os países exista a classificação
3

Para obter mais detalhes sobre o processo de vinculação, veja Rodríguez et al.
(2014).
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por programas com subprogramas, atividades e projetos, ao não reunir os produtos, os programas orçamentais se tornam uma mera formalidade. Estes programas que dependem do país acabam
associados a critérios territoriais, administrativos, ou de outro tipo.
Como resultado disso é registrado também um excessivo número de
programas, com uma alta porcentagem deles com baixa significância
e relevância. Uma das primeiras tarefas a abordar é fazer um diagnóstico dos programas e eliminar aqueles que não forem significativos. De acordo com a nossa experiência no programa Eurosocial,
registra-se uma redução grande dos mesmos após esta tarefa.
A definição dos produtos exige um trabalho conjunto entre os gestores, os responsáveis pelo orçamento e os planejadores. São os gestores que, a princípio, devem propor os produtos que vão produzir os
resultados visados. Mas os planejadores devem poder ter evidência
de que com esses produtos os resultados mostrados nos PEIs serão
atingidos. Os responsáveis pelo orçamento também precisam ter
essa garantia já que, se não fosse assim, a distribuição de meios para
o programa não teria sentido.
Para terminar, fazer referência aos sistemas de informação que
são fundamentais para o tema que nos ocupa. Em alguns casos
vemos que os SIAFs, apesar de incluir a classificação programática,
não podiam incluir a informação em relação aos produtos. A incorporação de mencionada informação, nestes casos, não é imediata e
costuma supor um tempo de adequação do sistema. É importante
levar em consideração que não apenas seria preciso incorporar, vincular e/ou articular essa informação, mas que é preciso incluir a informação relativa aos resultados e isso implica uma vinculação com
os OEIs e, portanto, com o planejamento institucional e com os outros
níveis do planejamento.
6.1.2 Análise dos investimentos fora do contexto
dos programas
Como já comentamos, este pode ser um dos aspectos que desvirtua
o processo de distribuição orçamental e que dificulta a vinculação
entre o planejamento e o orçamento. De alguma forma continua existindo uma visão equivocada do que são os programas orçamentais e
continua havendo uma visão tradicional centrada nos meios ou itens
e não nas produções. Já que a arquitetura institucional está baseada
nessa visão (existe uma Subsecretaria de Investimento Público em
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SENPLADES no caso equatoriano) este aspecto tem uma solução
complexa. Em outros países, como o Panamá, existe uma Secretaria
de Metas vinculada à Presidência da República, que intervém em relação aos investimentos. Estas situações estão mais relacionadas
com razões de economia política do que com uma organização racional das competências e das tarefas.
No entanto, esta disfunção pode gerar efeitos importantes a médio
e a longo prazo. O debate sobre a necessidade de analisar a eficácia
e a eficiência dos investimentos no contexto dos programas orçamentais ainda não está presente na agenda tanto dos profissionais
como dos acadêmicos, nem tampouco na dos organismos multilaterais. No entanto, considero que é muito relevante e evadi-lo não evita
um impacto não desejado na atuação do setor público.
No caso equatoriano, no contexto da reforma dos programas orçamentais que vem sendo realizada há um ano, está sendo fortalecida a cooperação entre os planejadores e os responsáveis pelo
orçamento, já que, como foi comentado, é preciso o concurso de
ambos na vinculação de programas e OEIs. Nesse contexto, também
está sendo integrado o tema dos investimentos e encaminha-se na direção de um trabalho em comum.
6.1.3 A importância da avaliação
Os avanços que aconteceram nos últimos 20 anos nas técnicas quantitativas de avaliação pressupõem, pelo menos no que se refere à
avaliação de impacto, uma mudança de paradigma no tema que nos
ocupa.
A mudança de paradigma se refere essencialmente à colocação
em questão da vinculação automática ou trivial entre o consumo dos
produtos e a concretização dos resultados. A atuação do setor pode
gerar as metas e objetivos que são decididos coletivamente mediante
os mecanismos da democracia representativa e, portanto, gerar valor
público, se for registrada a vinculação entre consumo dos bens e serviços públicos e os resultados. A incorporação à avaliação de técnicas
que implicam o uso de contrafatuais colocou em evidência que é necessário isolar as variáveis de entorno para poder ter evidência da
existência ou não de relação causal entre consumo de produtos e resultados (Moral, 2014).
Apesar de não se tratar de avaliar todos os programas orçamentais e todos os anos com este tipo de técnicas, é necessária uma pro-
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gressiva implantação das mesmas. Isso acontece porque o processo
de distribuição orçamental e de planejamento requer evidência da citada relação causal.
Esse é um dos aspectos que nas atividades de Eurosocial se tentou resolver com formação teórico-prática nos países que dispunham
de programas orçamentais em um nível mais avançado, como nos
casos do Peru e do Uruguai.
Outro campo da avaliação que afeta, já comentado em outras
epígrafes, é o que se refere às vinculações entre os diversos níveis
do planejamento. No exemplo que estamos utilizando entre os OEIs,
as políticas setoriais, os eixos articuladores e as políticas nacionais
que o PNBV contém. Neste caso seria preciso poder contar com evidência das relações causais entre estes níveis. A complexidade é
muito superior à vinculação produtos OEIs, mas em todo caso seria
preciso sugerir esta necessidade e avançar para dar resposta a este
tema.
Por último, dentro dos próprios programas orçamentais, a avaliação da eficiência mediante técnicas quantitativas também é um desafio a ser abordado. A ineficiência tem um efeito direto nas
possibilidades de atingir os objetivos ou meta finais do planejamento,
já que os recursos são limitados e a ineficiência gera uma diminuição
do valor público ótimo que poderia ser obtido. Este foi outro campo importante trabalhado no Eurosocial e consideramos muito importante,
tanto no que se refere à avaliação de impacto quanto à de eficiência,
criar capacidades nos ministérios de planejamento e de orçamento
para poder abordá-las. A necessidade de avaliação é permanente e
exige, em minha opinião, dispor de funcionários capazes de poder
desenvolvê-la na administração.

7. Coordenação dos atores e esclarecimento
das competências e responsabilidades
O auge da gestão por resultados provocou que, em uma grande
parte dos países, tenha surgido um processo de implementação da
mesma, que normalmente é competência de uma unidade central
responsável pela gestão pública. No caso equatoriano, a Secretaria
Nacional da Administração Pública está implementando o denominado GpR, Governo por Resultados, que é definido como: realizar
o relatório e controlar os projetos e programas das Instituições do
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Estado mediante o relatório de cada unidade operativa, através de
um Balance ScoredCard.4
Existe um elemento que, em minha opinião, é fundamental: a gestão, o planejamento e o orçamento são atividades diferentes que exigem um alto grau de coordenação, mas que não devem se sobrepor.
Da mesma maneira, as competências dos organismos responsáveis
no nível central devem ser claras. A gestão se refere às operações que
são realizadas no contexto dos programas orçamentais e desenhá-las
e executá-las eficientemente é um problema da gestão. Mas a definição dos produtos para os quais os meios que o programa inclui devem
servir não é uma competência da gestão. A tomada de decisões sobre
o que produzir é realizada no orçamento, levando em consideração a
vinculação com os resultados derivados do planejamento.
É fundamental, pois, que não surja uma permanente luta de competências entre os distintos organismos gestores e que a cooperação, e não a competição, seja o comportamento habitual. Para
terminar, é preciso uma homogeneização da terminologia. Na definição do GpR, fala-se de projetos e programas, mas estes não são os
programas orçamentais nem os projetos que os mencionados programas orçamentais contêm, e também não são os programas e projetos que estão definidos no planejamento. Esta variedade de
significados com um mesmo significante gera uma enorme confusão
e costuma causar dificuldades especiais para atingir uma gestão eficiente dos fundos públicos.
Se o professor Niskanen nos propõe como um dos comportamentos habituais dos burocratas a maximização de seu orçamento (Niskanen 1971:38), diante de algumas situações que nos encontramos,
não apenas nos países da região, mas sim em diversos contextos,
poderíamos dizer que o comportamento em muitos casos é de maximização da quantidade de informação, o que leva à necessidade de
criar sistemas de informação específicos que estejam no organismo
responsável, seja do planejamento, da gestão ou do orçamento, e
sejam controlados por ele. Esse comportamento maximizador, que
tem uma relação com a maximização do orçamento, costuma gerar
um jogo de soma negativa que dificulta, ou inclusive impede, os processos de reforma que permitiriam uma otimização do valor público,
que deveria ser o objetivo final da ação do Estado.
4 <http://www.administracionpublica.gob.ec/gpr-gobierno-por-resultados/>. Indicadores
Balanceados de Desempenho
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8. Resumo e conclusões
Neste capítulo abordei a vinculação do planejamento com o orçamento no contexto da cadeia de valor público. As atuações do setor
público em um modelo de democracia representativa geram valor
desde que conduzam à concretização dos objetivos que decidimos
coletivamente. A complexidade e a amplitude das funções do Estado
que estabelecemos em comum exigem levar em consideração não
apenas os aspectos ligados à gestão e ao orçamento, mas também
é preciso de planejamento para que esses objetivos coletivos possam ser atingidos. Em um horizonte anual não é possível atingir as
metas propostas pela sociedade, nem é possível sob uma visão meramente orçamental, garantir, por exemplo, as funções do setor público ligadas aos direitos da cidadania. Assim sendo, o processo
público de valorização exige planejamento e orçamentação.
Com relação ao planejamento, a região está em uma fase de recuperação do papel e da importância do mesmo. Existem distintos níveis de progresso neste campo, sendo o Brasil, a Colômbia, o México
e a Costa Rica os países com melhor pontuação.
Uma situação similar é registrada em relação ao OpR quanto à diversidade de situações nos países da região. Neste tema, os países
mais avançados são o Chile, o Brasil, o Peru e o México.
A vinculação do planejamento com o orçamento implica uma série
de requerimentos do planejamento e do orçamento que permitam garantir a existência de evidências concernentes à relação causal entre
produtos, resultados e metas do planejamento.
São mostradas uma série de fraquezas e desafios registrados nos
países da região em relação a esses requerimentos, baseando-se na
experiência do programa Eurosocial nas atividades desenvolvidas
neste campo.
Existem três aspectos que acredito que devem ser levados em
consideração para o avanço nesta vinculação na região. Em primeiro
lugar, um equilíbrio entre as capacidades, as competências e a posição institucional dos planejadores e orçamentais. Se existir um predomínio muito exagerado dos orçamentais e uma grande debilidade
dos planejadores, não existirão condições para essa vinculação. O
caso contrário não costuma suceder devido às vicissitudes que o planejamento na América Latina sofreu.
Em segundo lugar, a definição dos produtos é uma condição necessária para que seja possível produzir a articulação com os resul-
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tados. É preciso também ter evidência de causalidade entre o consumo dos BeS e os resultados, por isso é preciso avaliar o mencionado impacto de forma crescente.
Em terceiro lugar, é preciso garantir a articulação causal com evidências rigorosas entre os diversos níveis do planejamento. A separação da análise dos investimentos e sua avaliação à margem do
programa orçamental (quando é um fator que faz parte da função de
produção assim como os outros). Embora este comportamento seja
comum nos países da região, deveria ser novamente sugerido, no
contexto de cadeia de valor público que propugnamos.
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