
http://bd.camara.gov.br


 
 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

 

 

Marli Arado Costa 

 

 

 

 

 
Planejamento Orçamentário:  

Uma Ferramenta para a Concretização dos Objetivos do Planejamento Estratégico 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Brasília 
2011 



 
 

Marli Arado Costa 

 

 

 

 

 

Planejamento Orçamentário: Uma Ferramenta para a Concretização dos Objetivos do 
Planejamento Estratégico 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da 

Câmara dos Deputados/Cefor como parte da avaliação do Curso 

de Especialização em Gestão Pública Legislativa. 

 

 

 

 

Orientador: Nilson Rodrigues de Assis  

 

 

 

 

 

Brasília 

2011



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Autorização 

 

Autorizo a divulgação do texto completo no sítio da Câmara dos Deputados e a 

reprodução total ou parcial, exclusivamente, para fins acadêmicos e científicos. 

Assinatura: __________________________________ 

Data:  ___/___/___  

Costa, Marli Arado. 
      Planejamento orçamentário [manuscrito] : uma ferramenta para a 
concretização dos objetivos do planejamento estratégico / Marli Arado Costa. -- 
2011.  
      91 f.  
 
      Orientador: Nilson Rodrigues de Assis. 
      Impresso por computador. 
      Monografia (especialização) -- Curso de Gestão Pública Legislativa, Câmara 
dos Deputados, Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor), 
2011. 
 
      1. Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. 2. Orçamento-
programa, estudo de caso, Brasil. 3. Planejamento estratégico, estudo de caso, 
Brasil I. Título. 
 

CDU 342.532:336.121(81) 



 
 

 

Planejamento Orçamentário:  

Uma Ferramenta para a Concretização dos Objetivos do Planejamento Estratégico 

 

 

 

 

 

Monografia – Curso de Especialização em Gestão Pública Legislativa  

1º Semestre de 2011 

 

 

Aluna: Marli Arado Costa 

 

Banca Examinadora: 

 

__________________________________________ 

Nilson Rodrigues de Assis 

 

___________________________________________ 

Francisco Glauber Lima Mota 

 

 

 

Brasília, 11 de julho de 2011. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho a minha família, em especial a minha mãe, a 

quem devo o amor por aprender, a meu pai, a minha filha e meu genro, a 

meus irmãos, cunhada e sobrinhas, pessoas especiais com quem tenho o 

privilégio de conviver.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimentos 
 

Agradeço a todos que contribuíram: ao meu 

orientador, Nilson, pelas lições e sugestões, pela 

gentileza e paciência, não apenas com relação à 

parte prática do trabalho, mas, também, com o apoio 

diante das minhas inseguranças e ansiedade. À 

minha família, pelo incentivo, por acreditarem em 

mim e pelo apoio incondicional, com destaque para 

o Júnior, Ana Carolina e Isac, que me 

“emprestaram” sua sabedoria e seu tempo. Por fim, 

principalmente, a Deus, pois sem Ele nada seria.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “The best way to predict the future is to invent it” (Alan Kay). 



 
 

 

Resumo 
 

Este trabalho apresenta os resultados de uma investigação quanto à forma com que o processo 
orçamentário contribui para a concretização de objetivos estabelecidos em um Planejamento 
Estratégico. A partir de ampla pesquisa bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa e 
quantitativa, especificamente no caso da Câmara dos Deputados, foi possível evidenciar os 
pontos comuns entre ambos os planejamentos. Confrontando-se os procedimentos adotados pela 
Casa Legislativa, conclui-se que se todos os elementos que caracterizam o Orçamento-Programa 
fossem implementados, o Planejamento Orçamentário constituiria ferramenta adequada para a 
concretização dos objetivos do Planejamento Estratégico.  Apresenta-se, então, uma sugestão de 
integração dos dois planejamentos em um único sistema, em que o Planejamento Estratégico e o 
Planejamento Orçamentário constituiriam passos subsequentes.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A sociedade brasileira exerce, cada vez com mais intensidade, um dos fundamentos da 

democracia, a cidadania. Com clareza de seus direitos, os cidadãos pressionam por serviços 

públicos de mais qualidade, exigindo transparência nas informações sobre as contas públicas 

(ALMEIDA & NEROSKY, 2006), ou seja, no bojo das alterações de comportamento que essa 

consciência social demanda, encontra-se a cobrança relativa ao desempenho das organizações 

públicas na aplicação dos créditos orçamentários e recursos financeiros.  

 

Para vencer esse desafio, é importante a busca por melhor desempenho, com a utilização de 

melhores e mais modernas práticas administrativas, contexto em que o Planejamento Estratégico, 

instituído na área administrativa da Câmara dos Deputados em 2009, constitui importante 

ferramenta para a modernização do processo de gestão da Casa.  

 

Além disso, o setor público deve fazer esforço permanente para o cumprimento das metas fiscais, 

o que exige excelência na gestão dos créditos orçamentários, limitados. Essa realidade torna 

essencial que a gestão do orçamento seja objeto de aperfeiçoamento contínuo.  

 

Bresser-Pereira (2006) relata que o diretor da administração federal dos Estados Unidos lhe disse 

que o segredo de sua ação residia no fato de seu escritório estar localizado ao lado do escritório 

do diretor do orçamento. Bresser-Pereira declara que, embora tenha concordado com o raciocínio 

do líder americano, mudou de ideia com o passar do tempo, em razão do que descreve como falta 

de interesse dos ministros do planejamento pelos assuntos relacionados com a gestão pública.  

 

Este trabalho baseia-se na premissa de que as áreas administrativa e orçamentária devem 

trabalhar em sintonia, e se propõe a investigar a relação entre o Planejamento Estratégico e o 

Planejamento Orçamentário no âmbito da Câmara dos Deputados. Esses dois processos estão 

interligados? De que forma o Planejamento Orçamentário pode contribuir para que os objetivos 

estabelecidos no Planejamento Estratégico sejam concretizados? 
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No intuito de compreensão das variáveis e obtenção de subsídios para atingir o objetivo proposto, 

utilizou-se da seguinte metodologia: revisão de literatura, pesquisa das normas que regulam o 

orçamento brasileiro, obtenção de informações a partir de entrevistas com servidores que efetuam 

as atividades de Planejamento Orçamentário na Câmara dos Deputados, levantamento 

documental dos relatórios sobre o processo orçamentário, e tabulação e análise dos dados obtidos 

naqueles relatórios, sob a perspectiva dos conceitos teóricos analisados. 

 
Para responder às indagações, esta monografia está organizada em cinco capítulos. No primeiro, 

estuda-se o Planejamento Estratégico: conceitos sob a ótica de diferentes autores, histórico, 

princípios, ferramentas, detendo-se nas diferenças observadas entre o Planejamento Estratégico 

do setor privado, onde teve início, e o do setor público, apresentando as lições que podem ser 

utilizadas por este, da experiência obtida pelo setor privado. 

 

O capítulo seguinte contém informações sobre o Planejamento Estratégico instituído na Câmara 

dos Deputados: histórico de implantação, projetos desenvolvidos, dificuldades encontradas e 

resultados obtidos. Conclui-se com análise comparativa entre esses dados e os conceitos teóricos, 

com destaque para os aspectos em que o Planejamento Estratégico implantado se distanciou da 

teoria.  

 

O objeto de estudo do terceiro capítulo é o Orçamento Público do Brasil, contendo resumo dos 

conceitos, os princípios, a legislação a que se sujeita, tratando também do processo: etapas, 

prazos e ciclo orçamentário. O capítulo seguinte trata especificamente do Planejamento 

Orçamentário da Câmara dos Deputados, com descrição dos procedimentos, prazos e fases, 

apresentando, ainda, os pontos de contato desse processo com o Planejamento Estratégico da 

Casa. Por fim, o último capítulo compara o conceito de Orçamento-Programa ao de Planejamento 

Estratégico, concluindo com apresentação de sugestões para a utilização do Planejamento 

Orçamentário de modo a contribuir para que os objetivos estabelecidos no Planejamento 

Estratégico sejam efetivamente concretizados. 
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1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar conceitos e elementos explicativos que podem 

contribuir para o entendimento dos diversos aspectos do Planejamento Estratégico. Inicialmente 

serão citados conceitos de Planejamento e em que consiste o ato de planejar, bem como 

observações sobre o “pensar o futuro” e sobre a importância e o perigo de se fazer previsões. A 

seguir, o capítulo inclui e descreve princípios que regem um planejamento, a partir de pesquisa 

com autores que se basearam em experiências bem sucedidas. Entre esses princípios, destaca-se a 

precedência da função de planejamento sobre as demais funções administrativas, a constante 

preocupação com atingir os objetivos, e a busca por eficiência, eficácia e efetividade. A seguir, 

são descritos três tipos de planejamento, com inclusão de referência sobre a diferença entre eles, 

sendo um deles o Planejamento Estratégico, o objeto principal de estudo deste primeiro tópico.  

 

Para análise do Planejamento Estratégico, este capítulo contém os conceitos, propósitos e ideias 

presentes no “pensar estrategicamente”, além de elementos que o compõem. Considerou-se 

relevante a inclusão de breve histórico do planejamento estratégico, que teve origem e 

desenvolvimento na iniciativa privada, demonstrando a importância que se deu, neste trabalho, 

para o estudo das diferenças entre os planejamentos estratégicos público e privado, e em que 

medida as lições aprendidas no setor privado podem ser aproveitadas na administração pública.  

 

Optou-se, também, por incluir algumas ferramentas relevantes para o processo de Planejamento 

Estratégico: análise do ambiente, fatores da estratégia competitiva, estabelecimento de missão e 

objetivos, alinhamento e desdobramento da estratégia, construção do Balanced Scorecard e 

construção e utilização de indicadores.  

 

A seguir, o capítulo registra pontos de atenção e consideração na implantação do Planejamento 

Estratégico e inclui afirmação de Steiner (2011), de que o Orçamento-Programa poderia ser 

equivalente, para o Setor Público, ao que o Planejamento Estratégico é para o Setor Privado, 

finalizando com descrição do Orçamento-Programa. 
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1.1 Planejamento  

 

1.1.1 Conceituação 

 

Para compreensão do que significa Planejamento Estratégico busca-se, de início, analisar o 

conceito de planejamento, que se constitui em uma das mais importantes responsabilidades 

gerenciais no âmbito de uma organização, e consiste no processo de formular objetivos de curto e 

de longo prazo, criar e monitorar estratégias específicas, além de alocar recursos para atingir os 

objetivos desejados (BUSINESS DICTIONARY, [2011]). 

 

Planejamento pode também ser descrito como o processo organizacional de criar e manter um 

plano, trazendo implícito o processo psicológico de dispor sobre as atividades que cada etapa 

requer. Quando se faz planos para longo prazo, sobressai o aspecto de que prever refere-se à 

antevisão de como o futuro será, enquanto planejar relaciona-se com o futuro que se deseja 

(ARMSTRONG ET AL., 2010). 

 

No âmbito do planejamento, pensar no futuro pode levar a duas atitudes importantes. Primeira, 

preparar-se para ocorrências que poderão exigir contingenciamento, por meio da criação de 

processos flexíveis. Segunda, conscientizar-se de que o futuro é construído em grande medida 

pelas consequências do planejamento e das ações presentes (SHREEJITH, 2010). Em outras 

palavras, o processo de planejamento produz um plano e este, por sua vez, é básico para o 

processo de previsão. Grande cuidado, no entanto, deve ser tomado no tocante às previsões, pois 

pode ocorrer a tentação de simplesmente alterar uma previsão não desejada. Essa atitude é 

comparável à da família que se prepara para um piquenique e decide mudar a previsão do tempo 

para poder realizá-lo (ARMSTRONG ET AL., 2010). 
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1.1.2 Princípios  

 

Para que se obtenha sucesso no planejamento, é importante se seguir princípios, derivados da 

análise e estudo de experiências de sucesso.  

 

Oliveira (2009) apresenta os seguintes princípios gerais:  

 

- princípio da contribuição aos objetivos: o planejamento deve, sempre, ter como 

propósito concretizar os objetivos, por ordem de prioridade; 

 

- princípio da precedência da função de planejamento sobre as demais funções 

administrativas (organização, direção e controle): parece difícil separar e colocar em 

determinada ordem as funções, porém, planejar o que e como será feito torna essa 

precedência necessária;  

 

- princípio da influência e abrangência: o planejamento pode desencadear mudanças, tanto 

nas atividades quanto nas características da empresa, com reflexos nas pessoas, no 

ambiente tecnológico e nos diversos sistemas; e 

 

- princípio da procura de maior eficiência, eficácia e efetividade: o planejamento deve 

envolver a busca por melhores resultados. Assim, torna-se necessária a preocupação com 

esses três aspectos: eficiência, que seria a execução das atividades de maneira adequada, 

cumprindo os deveres e responsabilidades, com utilização racional dos recursos, de modo 

a não haver perdas, e com redução dos custos; eficácia, que compreende a execução do 

que é necessário que seja feito utilizando-se de maneira inteligente os meios disponíveis, 

com vistas a atingir os objetivos estabelecidos; e efetividade, que significa coordenar os 

recursos com vistas a manter a empresa no mercado, com resultados positivos. Para que 

haja efetividade, é necessário que a empresa seja também eficiente e eficaz.  

 

Além dos princípios gerais, Oliveira (2009) apresenta outros específicos, que seriam: o 

planejamento participativo, realizado pelas áreas que tenham relação com o processo; 
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planejamento coordenado, em que há interdependência entre os envolvidos no processo; 

planejamento integrado, com convergência dos vários escalões; e o princípio do planejamento 

permanente, com constantes alterações de rumo para fazer frente às oscilações do ambiente.  

 

1.1.3 Tipos de planejamento e diferenças entre eles 

 

Considerando-se os níveis hierárquicos de uma organização, há três tipos de planejamento.  

 

1.1.3.1 Planejamento Estratégico 

 

Segundo Oliveira (2009), Planejamento Estratégico é um processo administrativo, geralmente a 

cargo dos níveis mais altos da organização, que compreende o estabelecimento dos objetivos e 

meios para alcançá-los, observando-se os ambientes interno e externo, presentes e futuros. 

Geralmente, esse tipo de planejamento é utilizado para desenvolver planos de ação alternativos 

para situações de incerteza, bem como para unir esforços concentrados nos objetivos, desafios e 

metas. O processo também é utilizado para controlar, avaliar e obter melhores resultados, 

consolidando as vantagens competitivas da organização.  

 

1.1.3.2 Planejamento Tático 

 

O planejamento tático não se ocupa da empresa globalmente, mas de áreas específicas, em nível 

intermediário de direção. Decompõe os objetivos, estratégias e políticas constantes do 

planejamento feito pelo nível mais elevado da organização (OLIVEIRA, 2009). 

 

1.1.3.3 Planejamento Operacional 

 

De acordo com Oliveira (2009), o planejamento operacional consiste na formulação escrita dos 

planos de atuação das áreas funcionais e deve conter, com detalhes, não apenas os procedimentos, 

mas também os resultados esperados, os recursos alocados, os prazos definidos e os responsáveis 

pelas ações. Contempla, essencialmente, as atividades do dia-a-dia da organização.   



18 
 

 

1.1.3.4 Diferenças entre os tipos de planejamento 

 

Das diferenças entre os tipos de planejamento, destacam-se a maior amplitude do Planejamento 

Estratégico em relação aos demais e o tipo de atividades objeto do Planejamento Estratégico, que 

são as atividades fim e meio, enquanto o planejamento tático e o operacional lidam com as 

atividades meio. Como pondera Oliveira (2009), em alguns casos pode ser difícil distinguir entre 

as três modalidades, em especial quanto aos planejamentos estratégico e tático, que têm linha 

divisória tênue. Entretanto, todos devem coexistir e integrar um processo contínuo. 

 

 

1.2 Sobre o Planejamento Estratégico  

 

 

1.2.1 Conceito  

 

A palavra estratégia deriva do grego strategía, que designava “o cargo do comandante de uma 

armada, o cargo ou a dignidade de uma espécie de ministro da guerra na antiga Atenas” 

(HOUAISS, 2004, p. 1.262). Esses líderes pensavam em estratégias para ganhar a guerra, não se 

ocupando das táticas para ganhar batalhas (CATHCART, 1997). A esse conceito se adiciona o de 

que formular estratégias significa, de acordo com Certo & Peter (1993), estabelecer um conjunto 

programado de passos que resultem no alcance de um objetivo designado anteriormente. Um 

recurso que pode ser utilizado para a criação de estratégia seria procurar responder à indagação 

de que atitude se deve adotar para que os objetivos sejam atingidos. Ainda segundo os autores, as 

estratégias são de responsabilidade do nível mais elevado da administração.  

 

Steiner (2011) conceitua Planejamento Estratégico a partir de quatro perspectivas. A primeira, de 

que este tipo de planejamento trabalha com as consequências futuras das decisões atuais, com 

elaboração de uma cadeia de causa e efeito acerca de uma decisão que o gestor efetua ou que 

pretende fazer e com a análise dos cursos alternativos de ação que se vislumbram para o futuro. 

Assim, ao serem feitas as escolhas entre as alternativas previstas, elas se tornam base para a 
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tomada de decisão atual. A essência do Planejamento Estratégico é, segundo o autor, a 

identificação sistemática de oportunidades e ameaças que pairam no futuro que, combinadas com 

outros dados relevantes, formam uma base para que a organização faça as melhores escolhas de 

procedimentos, que explorem as oportunidades e evitem as ameaças. Planejar significa, assim, 

desenhar um futuro desejado e identificar caminhos para alcançá-lo.  

 

Na segunda perspectiva, o processo de Planejamento Estratégico tem início com o 

estabelecimento dos objetivos e políticas que serão utilizadas. A partir desses pilares, o processo 

continua com o desenvolvimento de planos detalhados para assegurar que as estratégias sejam 

aplicadas e os objetivos atingidos. Assim, é um conjunto de procedimentos em que há a decisão 

prévia de que tipo de esforço será empregado, “quando, como, quem vai executá-lo” e qual a 

destinação dos resultados alcançados. Constitui-se, ainda, em um processo sistemático, 

organizado e conduzido nas bases de uma regularidade conhecida. Mesmo o planejamento 

estabelecendo planos para um período de tempo específico, deve ser concebido como um 

processo permanente, porque mudanças no ambiente são contínuas. O que se sugere não é a 

mudança dos planos a cada dia, mas que o pensar acerca do planejamento deve ser um processo 

contínuo, com o suporte de ações apropriadas sempre e quando necessário. 

 

Sob a terceira perspectiva, o Planejamento Estratégico é uma atitude e implica dedicação para 

que se possa agir com base em contemplação do futuro, e determinação de planejar 

constantemente e de forma sistemática como parte integral do gerenciamento. Planejamento 

Estratégico é, dessa forma, mais um processo de pensamento, um exercício intelectual, do que o 

estabelecimento prescrito de processos, procedimentos, estruturas ou técnicas, pois, para a 

conquista de melhores resultados, os gerentes e demais responsáveis devem, mais do que 

acreditar no planejamento, querer fazê-lo.  

 

Na quarta perspectiva, o sistema de Planejamento Estratégico une três grandes tipos de planos: 

planos estratégicos, programas de prazo médio e orçamentos e operações de curto prazo. Em uma 

companhia com divisões descentralizadas, deve haver esse tipo de união em cada plano de 

divisão e conexões entre planos estratégicos elaborados pelos gerentes e diretores. É por meio 

dessas conexões que as estratégias da alta gerência são traduzidas em planos. Esses planos são 
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então expressos no conceito de Planejamento Estratégico como sendo um esforço sistemático da 

organização para estabelecer propósitos, objetivos, políticas e estratégicas que formam a base 

para o desenvolvimento de planos detalhados, com vistas a implantar suas políticas e estratégias 

para a conquista dos objetivos. 

 

Há grande número de outros fatores em um Planejamento Estratégico. Essas quatro 

características fundamentais, entretanto, são básicas para o desenvolvimento das definições 

conceitual e operacional.  

 

Steiner (2011) também afirma o que não compõe o Planejamento Estratégico: 

 - não tenta fazer decisões futuras: as decisões somente podem ser feitas no presente;  

- não é um plano imutável, a ser utilizado sem alteração até um futuro distante. A maioria 

das empresas revisa seu plano estratégico anualmente. Assim, o planejamento deve ser 

flexível, passível de alteração de acordo com mudanças no ambiente;  

- não é necessariamente a preparação de planos massivos, detalhados e relacionados;  

- não é um esforço para substituir a intuição e o julgamento gerenciais; e  

- não é uma simples agregação de planos funcionais ou uma extrapolação de orçamentos.  

 

Baile (1998) acrescenta que a grande promessa desse tipo de planejamento é o aumento da 

eficiência e da efetividade das organizações, por meio do desenvolvimento de operações atuais e 

futuras. Essa ferramenta fornece, ainda, espaço para gerenciamento da visão de futuro e 

determina como a organização irá se comportar perante as novas oportunidades do ambiente: 

estabelece objetivos, metas e as atividades necessárias para atingir as metas, além de fornecer um 

método para mensurar se o que se planejou está sendo concretizado.  

 

1.2.2 Histórico  

 

O início de utilização do Planejamento Estratégico formal, com características modernas, deu-se 

nos anos 50, em grandes empresas, sendo então conhecido como sistema de planejamento de 

longo prazo. O conceito se desenvolveu e todas as grandes companhias, bem como cada vez 

maior número das pequenas empresas ao redor do mundo, têm aderido a esse sistema (STEINER, 
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2011). Entretanto, a maioria das teorias e práticas foi desenvolvida com foco no setor privado, 

especificamente dirigidas aos negócios, com propósito de melhorar a posição competitiva no 

mercado de determinada empresa. A sua utilização por organizações públicas, mesmo sendo mais 

recente, com início nos anos 80, vem ganhando espaço (BAILE, 1998).  

 

1.2.3 Diferenças entre o Planejamento Estratégico no setor público e no setor 

privado 

 

Tem havido na administração pública crescente aceitação da ideia de que o Planejamento 

Estratégico é componente de uma administração de qualidade, com consequente pressão sobre  

gestores para integrá-lo a sua agenda de trabalho. Observa-se, no entanto, que o Planejamento 

Estratégico do setor público e o do setor privado apresentam diferenças em vários aspectos 

(STEINER, 2011). 

 

No setor privado, o sucesso de qualquer empresa sobre as outras é facilmente identificado, dado o 

grande número de índices que avaliam seu resultado, bem como a existência de base comum para 

comparações entre as diversas empresas. Já no setor público, a mensuração da qualidade do 

desempenho das organizações é frequentemente difícil, pois gestores raramente têm condição de 

avaliar os objetivos estratégicos em termos financeiros, o que os leva a fazer a constatação em 

termos de porcentagem de aumento ou diminuição de algum resultado. Além disso, os 

indicadores de desempenho são utilizados apenas na análise dos objetivos (CATHCART, 1997). 

 

No tocante ao estabelecimento de objetivos, executivos e diretores das diferentes empresas do 

setor privado geralmente partilham o objetivo comum, financeiro, e todos os participantes da 

empresa caminham na mesma direção, em perseguição do lucro. Nas organizações públicas, 

geralmente os objetivos são múltiplos e as diversas partes interessadas forçam a organização para 

resultados divergentes (CATHCART, 1997). 

 

Tudo que é relativo ao governo e tudo que o governo faz está relacionado com política, o que 

significa que todas as decisões relevantes são feitas sob o mandamento político. Essa é uma 

diferença fundamental, pois embora se possa argumentar que considerações políticas também 
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estão envolvidas nas grandes organizações privadas, a maioria das decisões destas empresas é 

pautada por interesses econômicos (STEINER, 2011). 

 

Um ponto de divergência relevante apontado por Steiner (2011) encontra-se no pluralismo 

presente na tomada de decisões no setor público, onde indivíduos e grupos de interesse podem e 

exercem poder legítimo no processo de decisão. Enquanto os administradores das empresas 

privadas devem atender às demandas dos vários focos de interesse de suas empresas, em 

organizações públicas as diversas demandas fazem parte do processo decisório e o peso de quem 

as exerce decide a política pública. O autor resume o pluralismo na tomada de decisão 

comparando-o com a situação de um dirigente, onde o corpo de diretores seria constituído pelos 

empregados, clientes, supridores e competidores, um contexto em que se questiona a capacidade 

de se tomar decisões de sucesso. O pluralismo, assim, torna o processo de decisão do gestor 

público consideravelmente mais fragmentado e aberto do que o que ocorre no setor privado. 

 

Outra diferença apontada por Steiner (2011) reside na especificidade dos objetivos. Nas 

organizações públicas, os objetivos são frequentemente expressos em termos gerais, o que é um 

limitador, pois o planejamento é mais viável quando os objetivos são específicos. Além disso, 

para um negócio típico, privado, há comparativamente poucos objetivos para o Planejamento 

Estratégico. Nas organizações públicas há muitos. Para um órgão como o Ministério da Saúde, da 

Educação ou da Previdência Social pode haver centenas.   

 

Segundo Steiner (2011), os critérios utilizados para a tomada de decisão são também diferentes 

para os dois setores. No setor privado, normalmente o critério fundamental é o econômico, como 

retorno de investimento, mercado de ações, lucros ou vendas. No setor público os critérios são 

menos concretos: o interesse público, a eficiência política e análise de custo e benefício.  

 

O interesse público, que é muitas vezes utilizado como critério para uma decisão, poderia ser 

definido como o consenso abstrato da população sobre assuntos como a paz mundial, 

prosperidade, maior número de empregos à disposição, melhor qualidade de vida. Porém, esse 

critério, útil como conceito, pode não ser operacional, gerando divergências, como se observa 

entre presidente, líderes de congresso e líderes de grupos de pressão acerca de muitas das 
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medidas propostas no interesse público. Assim, para o planejamento efetivo, esses conceitos 

devem ser expressos de forma objetiva e específica. 

 

A eficiência política, outro critério utilizado para tomar decisões no setor público, poderia ser 

definida como a decisão que tem a aprovação dos governados. Essa aprovação é essencial para 

que qualquer organização pública subsista por longo prazo. Porém, não é fácil perceber se uma 

medida proposta tem ou continuará a ter suporte público suficiente para determinar sua 

legitimidade.  

 

O terceiro critério, a análise do custo e do benefício, está sendo utilizado cada vez mais nas 

decisões das políticas públicas. Basicamente, esse processo calcula o custo associado a um 

programa e os benefícios projetados, em termos concretos e qualitativos. Entretanto, esse método 

é mais adaptado a programas específicos do que a estratégias gerais. Steiner (2011) aponta os 

desafios para a utilização desse critério, em razão de haver diversas maneiras de se fazer análise 

de custo e benefício.  

 

Outras diferenças entre o Planejamento Estratégico no setor público e no setor privado estão 

ligadas às cadeias de comando, que não são tão claras no setor público, aos horizontes distintos 

de tempo das políticas a serem adotadas, às motivações dos gestores, ao caminho percorrido por 

questões críticas que afetam a agenda e às contenções decorrentes das separações de poder 

(STEINER, 2011). 

 

Das diferenças relatadas, conclui-se que o Planejamento Estratégico do setor público é processo 

mais complexo do que o do setor privado. Entretanto, embora existam diferenças entre os dois 

setores, a quantidade de similaridades permite ao gestor público fazer uso das lições aprendidas 

pelo setor privado.  

 

Steiner (2011) identifica três razões que justificam a utilização do Planejamento Estratégico no 

setor público. A primeira seria a necessidade de se identificar problemas futuros mais relevantes, 

para que os gestores estejam aptos a tomar as melhores decisões no presente, preparando-se para 

enfrentar aqueles desafios se e quando aparecerem. Outra razão seria a crescente percepção da 
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importância de se entender melhor as implicações futuras das propostas e ações legislativas 

atuais. Por fim, a utilização desse planejamento no setor público se justifica pela necessidade de 

melhorar a coordenação entre as atividades organizacionais e o planejamento, sendo que planejar 

seria a forma mais estruturada e profissional de fazer e implementar políticas. 

 

1.2.4 Principais Ferramentas do Planejamento Estratégico 

 

Para melhor compreensão dos conceitos e das características do Planejamento Estratégico, optou-

se por apresentar algumas das ferramentas que podem ser utilizadas.  

 

1.2.4.1 Análise do ambiente organizacional 

 

Certo & Peter (1993) definem a análise do ambiente como sendo um processo que analisa os 

fatores que influenciam a organização, com a finalidade de identificar os riscos e as 

oportunidades, presentes e futuros, internos e externos. Os fatores objeto de averiguação, 

observação e monitoramento são aqueles que podem influenciar o desempenho da organização 

quanto ao alcance dos objetivos. 

 

Segundo a Teoria Geral dos Sistemas (CERTO & PETER, 1993), as organizações têm a 

tendência de ser abertas e interdependentes com o ambiente externo. Assim, a influência desse 

ambiente é cada vez mais sensível, tornando necessário e importante que o gestor se ocupe das 

variações e impactos possíveis, para se preparar e agir com antecedência.  Porém, é importante 

observar que a análise ambiental é diferente para diferentes organizações, em razão de seus 

objetivos e dos diferentes fatores que as influenciam, além de outras características específicas de 

cada organização. 

 

De acordo com Certo & Peter (1993), há três subdivisões do ambiente, com abordagens distintas 

de estudo: ambiente geral, externo à organização, composto pelos componentes social, político, 

legal e tecnológico; ambiente operacional, também externo, porém exercendo maior impacto 

sobre a organização do que o anterior, que inclui fornecedores, clientes, concorrência e oferta de 

mão-de-obra; e o ambiente interno, que se compõe do universo interno. 
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A organização deve se certificar de que as informações sobre os ambientes sejam coletadas, 

analisadas, resumidas e formatadas, de modo a fornecer material útil para que sejam verificados 

os riscos e oportunidades, com detalhamento que sirva de subsídio para a tomada de decisões 

oportunas. Já que a função da análise ambiental é auxiliar a organização no alcance de seus 

objetivos e metas, é natural a necessidade de que o planejamento e essa análise façam parte do 

mesmo contexto: “Uma análise ambiental bem-sucedida está conceitual e praticamente ligada às 

operações atuais de planejamento” (CERTO & PETER, 1993, p. 63). 

 

1.2.4.2 Fatores da Estratégia Competitiva  

 

A ênfase dada, hoje, ao planejamento estratégico [...] reflete a proposição de que 
existem benefícios significativos a serem obtidos de um processo explícito de 
formulação de estratégia: garantindo que pelo menos as políticas (se não as 
ações) dos departamentos funcionais sejam coordenadas e dirigidas visando um 
conjunto comum de metas (PORTER, 1986, p. 13). 

 

Segundo Porter (1986), a formulação de uma Estratégia Competitiva envolve quatro fatores, dois 

internos e dois externos, apresentados na figura seguinte. O primeiro fator interno consiste dos 

pontos fortes e fracos da organização, que incluem os ativos, qualificações, recursos financeiros e 

tecnológicos. O segundo fator interno é composto pelos valores pessoais ou as motivações e 

necessidades dos envolvidos com a implantação da estratégia. Os dois fatores externos se 

constituem do ambiente, com riscos e recompensas, e das expectativas da sociedade e políticas de 

governo. Esses quatro elementos devem ser previamente considerados quando uma organização 

pretende estabelecer metas e políticas.   
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Figura 1 Fatores da Estratégia Competitiva 
Fonte: Porter (1986) 
 

Observa-se que a estratégia sugerida por Porter coloca importância na expectativa da sociedade e 

nas políticas governamentais, direcionando os esforços da organização para ações que tenham 

como objetivo o atendimento daquelas expectativas. 

 

1.2.4.3 Estabelecimento e compreensão da Missão e dos Objetivos 

 

Uma ferramenta fundamental do Planejamento Estratégico é o estabelecimento da Missão da 

organização, expressa por uma declaração formal, que contém a razão de sua existência, os 

valores, os produtos e/ou serviços que oferece e o público a quem se destinam. Esse passo é 

importante, pois permite que todos os participantes da organização tenham unidade de propósitos 

e de valores e o mesmo direcionamento, evitando-se, assim, a perda de energia que decorre de 

objetivos diferentes e conflitantes. A missão, quando consolidada em todos os níveis da 

organização, favorece a alocação de recursos, tanto humanos quanto materiais, compatíveis com 

os objetivos organizacionais (CERTO & PETER, 1993).  

 

Estabelecer a missão é, portanto, básico para a designação dos objetivos organizacionais, tanto 

gerais quanto específicos, que devem ser consistentes com a missão e servir de base para as 

funções de planejamento, organização, motivação e controle da organização. Certo & Peter 

(1993) comparam os objetivos a uma bússola, úteis como norteadores para a tomada de decisão, 

para evitar desperdício de recursos e para avaliar o desempenho dos componentes.  

Estratégia 
Competitiva 

Pontos Fortes e 
Pontos Fracos da 

Organização 

Expectativas 
mais Amplas da 

Sociedade 

Valores Pessoais 
dos Principais 

Implementadores 

  

Ameaças e 
Oportunidades  



27 
 

 

Os objetivos podem ser de curto ou de longo prazo, sendo que os de curto prazo têm duração de 

um a dois anos, enquanto os de longo prazo podem ser de três, cinco ou mais anos (CERTO ET 

AL., 2010). Segundo Certo & Peter (1993), uma diferença entre essas duas categorias é o grau de 

especificação, maior nos objetivos de curto prazo. Os autores enfatizam que as organizações 

devem diversificar os objetivos, como alcançar determinada posição ou índice relativo à 

inovação, aos recursos utilizados, à qualidade do desempenho do administrador ou dos 

empregados e à responsabilidade social.    

 

1.2.4.4 Alinhamento e desdobramento da estratégia 

 

“O processo de alinhamento é um passo consistente em direção à implementação da estratégia” 

(SCHWARZ ET AL., 2005, p. 15) e implica criar condições para que toda a organização possa 

realmente caminhar em direção a uma única visão de futuro. Este alinhamento entre as diferentes 

organizações que coexistem em uma organização determina a elaboração de estratégias 

específicas, bem como a construção de sinergias.  

 

Para Curado (2010), o alinhamento em torno da estratégia é essencial, pois significa unir os 

esforços com vistas aos mesmos objetivos e tem como possível resultado fazer da estratégia 

tarefa de todos.  Assim, o processo de alocação de recursos, que sempre são limitados, certamente 

será aperfeiçoado, pois a alocação de recursos financeiros e humanos seguirá um direcionamento 

único, com prioridades explícitas. Entretanto, conforme Schwarz et al. (2005), pesquisas 

demonstram a falha no estabelecimento desse alinhamento1, o que mostra a dificuldade que o 

processo encerra. 

 

 

 
                                                 

1 “Estudo de 2003 da CIO Insight e do Balanced Scorecard Collaborative (BSCOL) revela que apenas um terço dos 
respondentes (634 participantes, metade executivos de empresas) alegaram que suas organizações de TI estavam 
alinhadas com a estratégia da corporação. Outro estudo da Sociedade de Gestão de Recursos Humanos e da BSCOL, 
do mesmo ano, revelou situação ainda pior  sobre o alinhamento de RH pois apenas um quinto dos 1.310 
respondentes afirmaram que suas organizações de RH estavam alinhadas com a estratégia corporativa”( SCHWARZ 
ET AL., 2005, p. 16). 
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Já desdobrar a estratégia é definir os 

[...] objetivos, indicadores, metas e iniciativas que exprimam a singularidade 
estratégica de alguma “organização dentro da organização”, e que também 
tragam consigo informações de como esta parte da organização contribui para a 
estratégia corporativa definida (SCHWARZ ET AL., 2005, p. 17). 

 

Schwarz et al. (2005) consideram o desdobramento um fator crítico de sucesso, que apresenta 

alguns benefícios importantes. Primeiramente, o da identificação de propostas de valores 

diferenciados, para segmentos específicos, no tocante aos indicadores, metas e iniciativas. A 

utilização do desdobramento pode servir, também, como instrumento poderoso de comunicação. 

Além disso, o desdobramento exige busca por padronização dos procedimentos, para o que é 

necessária a comunicação, tendo como consequência o desenvolvimento de uma linguagem de 

gestão comum e integrada da estratégia na organização e o fortalecimento da identidade. 

 

O desdobramento pode ser feito por meio de um mapa estratégico que incorpore as diversas 

áreas, corporativas e de negócios. Nos casos em que seja necessário explicitar as contribuições 

dos diversos níveis da organização para o atingimento dos objetivos estratégicos, pode ser feito 

um mapa com conteúdo operacional, com desdobramento que englobe as unidades que darão 

suporte ao mapa corporativo. Em outras situações, um mapa com nível alto de desdobramento se 

torna desnecessariamente complexo, na medida em que existem áreas sem processos ou produtos 

próprios. Entretanto, é importante considerar a necessidade de cada pessoa compreender sua 

contribuição para o mapa (SCHWARZ ET AL., 2005). 

 

O desdobramento deve, ainda, demonstrar como cada unidade se relaciona com as demais. Uma 

opção seria a de se construir primeiro o mapa corporativo e, depois, os das unidades. Há, porém, 

opiniões que sugerem construir, primeiramente, os mapas das unidades e então, avaliando-se a 

necessidade, fazer o mapa corporativo. Recomenda-se cuidado especial quanto ao alinhamento 

entre os vários mapas desdobrados, pois pode acontecer de os mapas virem a apresentar 

interpretações diferentes da estratégia (SCHWARZ ET AL., 2005). 
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1.2.4.5 Balanced Scorecard - BSC 

 

O Balanced Scorecard é importante instrumento para o alinhamento e o desdobramento da 

Estratégia. Entretanto, sua utilização tem outras funções, igualmente importantes, conforme 

detalhamento a seguir. 

 

O Balanced Scorecard é uma ferramenta que  

[...] materializa a visão e a estratégia da empresa por meio de um mapa coerente 
com os objetivos e medidas de desempenho, organizados segundo diferentes 
perspectivas: financeira, do cliente, dos processos internos e do aprendizado e 
crescimento (COUTINHO & KALLÁS, 2005, p. 3). 

 

O Balanced Scorecard (mapa de estratégia) é um método que descreve como a estratégia cria 

valor na organização e traduz a estratégia em um grupo de objetivos e indicadores. Alinha a 

organização por meio de processos de planejamento e de controle, ao tempo em que transforma 

objetivos em medidas. A ideia mais importante do mapa de estratégia é criar relação de causa e 

efeito. Para tanto, os programas devem ter metas e prazos claros e sucintos (NORTON, 2010). 

 

Segundo Norton (2010), os princípios do Balanced Scorecard são:  

- mobilização da organização de cima para baixo; 

- tradução da estratégia em termos de metas e operacionais; 

- alinhamento da administração; 

- comunicação e disseminação da estratégia; 

- conscientização da importância do orçamento – sempre temos que tratar de dinheiro; 

- criação de filosofia consistente de gestão, feita por grupo restrito de pessoas, que tenham 

qualificação e responsabilidade na referida gestão;  

- sistema de gestão do Balanced Scorecard fornece estrutura para gerir mudanças e as 

facilita (gestão de estratégia é sinônimo de gestão de mudanças); 

- o mapa lembra as discussões e o aprendizado mútuo na sua construção; e 

- o mapa deve ser alvo de avaliações constantes. 

 

Segundo Kaplan & Norton (1997, apud BOTELHO, 2009, p. 6), 



30 
 

O Balanced Scorecard traduz a missão e a estratégia em objetivos e medidas, 
organizados segundo quatro perspectivas diferentes: financeira, dos clientes, dos 
processos internos e do aprendizado e crescimento. O Scorecard cria uma 
estrutura, uma linguagem para comunicar a missão e a estratégia e utiliza 
indicadores para informar aos funcionários sobre os vetores do sucesso atual e 
futuro. Ao articularem os resultados desejados pela empresa com os vetores 
desses resultados, os executivos esperam canalizar as energias, as habilidades e 
conhecimentos específicos das pessoas na empresa inteira, para alcançar as 
metas de longo prazo. 

 

Em resumo,  

O mapa estratégico visa traduzir o caminho (estratégia) para se alcançar a Visão 
de Futuro (principal objetivo de longo prazo) e realizar a Missão (razão de ser da 
organização). Isto é feito por meio da articulação de objetivos estratégicos 
dispostos em perspectivas internas e externas e ligados por relações de causa e 
efeito que possibilitam a identificação de ações necessárias ao alcance de cada 
objetivo estratégico (CURADO, 2010, p. 4).  

 

1.2.4.6 Indicadores 

 

Segundo a visão dos criadores da metodologia BSC, “não se pode gerir o que não 
se pode medir”. [...] é necessário o estabelecimento de parâmetros que permitam a 
mensuração dos objetivos pretendidos, de forma gradativa. Assim, foram 
identificados os indicadores que irão mensurar o alcance destes objetivos e, por 
conseguinte, da estratégia, e as respectivas metas e os projetos prioritários que 
propiciarão uma evolução em gestão e um salto de desempenho na atuação do 
Judiciário (CURADO, 2010, p. 5). 
 

É fundamental medir-se “o modo como os recursos são utilizados para atingir determinados 

resultados {eficiência} e o impacto que os resultados obtidos pelos programas têm na realização 

dos objetivos, devidamente alinhados com as prioridades estratégicas [...] {eficácia}” 

(ALMEIDA & NEROSKY, 2006, p. 56), isto é, avaliar o produto gerado e estimar os impactos e 

efeitos desse produto no público a ele destinado. 

 

Para esse processo, são utilizados indicadores, que possibilitam medir os objetivos, metas e 

resultados alcançados, em comparação com o que foi planejado, ponderando-se os custos 

verificados (SILVA & DRUMON, 2004). Essa relação entre indicadores e objetivos permite ao 

gestor verificar se as metas cumpridas estão de acordo com os rumos que a organização 

estabeleceu para longo prazo (LOPES & BLASCHEK, 2005). 
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Por definição, indicador é  
 

[...] um valor quantitativo realizado ao longo do tempo (uma função estatística) 
que permite obter informações sobre características, atributos e resultados de um 
produto ou serviço, sistema ou processo (BRASIL, [2010], p. 14). 

 

Lopes & Blaschek (2005) observam a importância da existência de consenso sobre o que será 

objeto de mensuração, antes da escolha dos indicadores, que devem ser quantificáveis.  

 

Almeida & Nerosky (2006) apontam três premissas a serem observadas na designação de 

indicadores. Primeiramente, os indicadores devem ser inteligentes, isto é, devem fornecer 

informações realistas, dinâmicas e relevantes para que o gestor possa escolher os melhores meios 

e recursos que promovam a melhora do desempenho e a conquista dos objetivos propostos. É 

necessário, também, que os indicadores demonstrem os resultados, o comportamento passado e as 

perspectivas futuras, devendo, para isso, ser em número reduzido (um a dois por objetivo), 

manter coerência com os demais indicadores, e ser facilmente inteligíveis por pessoas fora da 

área técnica. Como terceira premissa, os indicadores devem ser produto de processos de que 

participem todos os envolvidos, tanto na execução quanto no resultado. 

 

Dois tipos de indicadores podem ser destacados: os que medem os resultados e os que 

demonstram se as ações presentes levarão aos objetivos propostos, por meio de avaliação das 

tendências, fornecendo condições que permitam à organização alterar o rumo no decorrer do 

percurso caso detecte variações não desejadas (BRASIL, [2010]). Para Lopes & Blaschek (2005), 

esse indicador está relacionado ao controle do processo e é componente da criação de valor. 

 

Segundo Lopes & Blaschek (2005), a criação de valor, na perspectiva da administração pública, 

está relacionada ao cumprimento da missão, isto é, atingir seus objetivos, em valor superior aos 

insumos e recursos de que se utiliza. Sob essa ótica, os objetivos devem ser traduzidos por ações 

que levem ao melhor desempenho da organização, tornando necessária a identificação dos 

processos que contribuem para atingir os objetivos e que criem, ao mesmo tempo, uma 

proposição única de valor para a organização. 
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Para que seja possível a criação de valor, Lopes & Blaschek (2005) indicam a importância da 

existência de ambiente que permita a gestão da inovação e do aprendizado contínuos, autonomia 

e flexibilidade. Esse ambiente seria propício para a criação de valores intangíveis, como a 

capacidade de inovação, conhecimento do processo, retenção de talentos, satisfação dos clientes, 

moral dos empregados, qualidade, velocidade e compartilhamento do conhecimento.  Os autores 

reconhecem a dificuldade de mensuração desse tipo de valor, mas afirmam que as organizações 

têm reconhecido a importância do entendimento de como esse valor intangível é criado. 

 

Para Silva & Drumon (2004), os instrumentos utilizados para mensuração da criação de valor 

devem ser representativos, homogêneos, práticos, válidos e independentes de fatores externos. 

Devem também possuir fonte confiável de dados, ser de simples compreensão, ter amplitude e 

custo econômico, além de fazer uso de informações acessíveis e fornecer informações estáveis, 

que permitam a avaliação do desempenho no decorrer do tempo. Esses indicadores são 

compostos, em geral, pelas variáveis de custo, tempo, quantidade e qualidade. 

 

A importância do uso do indicador relativo aos custos, segundo Silva & Drumon (2004), destaca-

se no processo de tomada de decisão, que depende de informações precisas e proativas, sendo 

fundamental o conhecimento dos custos em comparação aos resultados alcançados. Muitas vezes 

o gestor precisa escolher entre pelo menos duas possibilidades, situação em que é essencial a 

comparação entre os custos e benefícios de cada uma das opções. 

 

Entretanto, Silva & Drumon (2004) afirmam que a análise dos custos não deveria ser a única 

forma de se avaliar o desempenho, pois essa atitude poderia resultar na análise apenas do fator 

eficiência, deixando-se de se considerar a qualidade, eficácia e efetividade, igualmente essenciais. 

Para tornar possível a verificação desses fatores, Schacter (1999) sugere a implantação de um 

sistema completo de medidas de desempenho, com a utilização de indicadores que não apenas 

meçam os recursos alocados pelos programas (inputs) e as atividades completadas (outputs), mas 

também informem sobre os outcomes, que avaliariam os objetivos que se pretendeu atingir com 

os outputs. Ou seja, os outcomes relacionam-se com a razão de implantação de um determinado 

programa. 
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Segundo Schacter (1999), esse sistema de indicativos permitiria monitorar a eficiência com que 

os recursos são utilizados (a transformação de inputs em outputs), bem como a transformação de 

outputs em outcomes, com verificação da eficácia e da qualidade (SCHACTER, 1999). 

 

1.2.5 Implantação do Planejamento Estratégico: pontos a serem observados 

 

Para que o Planejamento Estratégico obtenha sucesso é condição primordial o comprometimento 

da alta administração com o tipo de planejamento proposto, bem como com a necessidade de 

planejamento de longo prazo. É necessário que a alta administração tenha claro entendimento dos 

propósitos e da forma de implantação do sistema, antes de se fazer o planejamento. Outro ponto a 

se considerar é que, ao se criar um sistema de planejamento, deve-se fazê-lo devagar. Além disso, 

é extremamente difícil e muitas vezes inútil organizar todas as atividades de uma grande 

corporação em um plano único. Para resolver esse problema, muitas grandes corporações são 

descentralizadas, com diferentes setores guiando-se por um planejamento específico (STEINER, 

2011). 

 

Steiner (2011) afirma que é também relevante evitar que o conceito de técnicas desvie 

planejadores e gestores dos propósitos fundamentais do planejamento. Sem essa precaução, a 

manipulação dos números pode se tornar mais importante do que seu significado. Deve-se tomar 

cuidado com procedimentos formais, pois não deixam espaço para criatividade, inovação e 

imaginação, necessários para o efetivo planejamento.  

 

Schwarz et al. (2005, p. 16) apresentam algumas questões básicas relativas à implantação da 

estratégia: 

- qual é a estrutura organizacional compatível e necessária para a implementação 
da nova estratégia? 
- quais os papéis e as responsabilidades necessários para administrar a 
implementação da estratégia e monitorar a evolução deste processo? 
- quais meios efetivos de comunicação asseguram a mobilização e envolvimento 
contínuo de todos em direção à estratégia e visão de futuro? e 
- qual o modelo ideal de gestão que permeia diferentes níveis organizacionais e 
que assegura a contribuição de todos com este processo?  
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1.2.6 Planejamento Estratégico do setor público: Orçamento-Programa 

 

No entendimento de Steiner (2011), o Planejamento de Orçamento-Programa2 é para o setor 

público o que o Planejamento Estratégico é para o setor privado e consiste de um sistema formal 

de tomada de decisões acerca da alocação de recursos organizacionais para atingir seus objetivos. 

Afirma que o Orçamento-Programa toma como premissa o que foi consignado nas políticas 

básicas da organização e estabelece os objetivos específicos que deverão ser obtidos ao se seguir 

aquelas políticas, identificando programas para atingir esses objetivos. As alternativas que se 

oferecem ao se atingir os objetivos e os aspectos envolvidos nas escolhas entre elas são então 

examinados. Muitas ferramentas analíticas são usadas para escolher entre alternativas, mas a 

relação custo e benefício é, no entender do autor, a mais importante. Com essas informações, os 

gestores poderão determinar quais alocações de recursos irão atingir o mais alto benefício em 

relação ao custo. 

 

No entendimento de Steiner (2011), o Orçamento-Programa é uma ferramenta extremamente 

poderosa de planejamento para as organizações governamentais. Continuando a discorrer sobre o 

sistema de Planejamento Estratégico e o Orçamento-Programa, o autor afirma que, em que pesem 

as diferenças teóricas, ambos têm características comparáveis. São os dois preocupados com a 

tomada de melhores decisões no presente com vistas às forças do futuro. Ambos envolvem 

participação de pessoas, são reciclados anualmente e direcionados para atingir objetivos 

estabelecidos. São igualmente concebidos como processo de aprendizagem gerencial e têm 

problemas em comum na aplicação, como por exemplo, a grande quantidade de tempo 

despendido pelos gestores, delegação excessiva de responsabilidade do planejamento, geração de 

trabalho escrito e partilham os problemas na comunicação entre gestores e especialistas.  

 

Entre as diferenças, Steiner (2011) afirma que o Orçamento-Programa raramente é envolvido na 

formulação da missão, visão e valores da organização, preocupação dominante na formulação do 

Planejamento Estratégico para a gestão privada. Os objetivos no sistema de Orçamento-Programa 

                                                 
2 “Programming-Planning-Budgeting Systems” (Steiner, 2011, p. 328). Observe-se que no Brasil o termo 
“Orçamento-Programa” designa uma técnica orçamentária, com características descritas no item 3.2.2.2. 
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são frequentemente determinados por autoridade legislativa e o horizonte de tempo para o 

planejamento do setor privado é geralmente mais amplo do que no Orçamento-Programa. Este 

foca essencialmente em programas, enquanto o planejamento do setor privado lida com ampla 

variedade de estratégias, políticas e implementações de planos. O Orçamento-Programa é feito 

numa abordagem, geralmente, de cima para baixo, enquanto o Planejamento Estratégico é muito 

mais envolvente, complexo e rico do ponto de visa da organização e das pessoas. 

 

Cumpre observar que no Brasil o termo “Orçamento-Programa” designa uma técnica 

orçamentária, com características descritas no item 3.2.2.2. Embora Steiner (2011) não defina 

Orçamento-Programa, as observações e conceitos apresentados por ele permitem concluir que há 

similaridades que justificam a utilização do nome Orçamento-Programa para ambas as 

ferramentas. 

 

Steiner (2011) aponta algumas armadilhas a serem evitadas na utilização do Orçamento-

Programa, registradas em ordem decrescente: aplicação insuficiente de recursos, envolvimento 

em problemas presentes, tendo como consequência deixar de fazer o planejamento de longo 

prazo e tornando o processo desacreditado, tentativa de implantação muito abrangente no início, 

treinamento insuficiente dos gestores, preocupação com técnicas sobrepondo-se aos propósitos 

efetivos, interação insuficiente entre gestores e analistas, falha em criar um clima amigável e 

propício ao planejamento, e falha em conseguir envolvimento do pessoal de operação 

especializado no processo.   
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2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 

 

A constante procura por melhores práticas de gestão deu origem ao Planejamento Estratégico na 

área de apoio técnico administrativo e legislativo da Câmara dos Deputados, com a missão de 

“contribuir para o aperfeiçoamento das funções legislativa, fiscalizatória e representativa”, 

competências determinadas pela Constituição Federal nos artigos 44 a 52, “oferecendo aos 

parlamentares, órgãos deliberativos e representativos, bem como à sociedade produtos e serviços 

com padrão de excelência na administração e no trato dos recursos públicos” (BOTELHO, 2009, 

p. 2).  

 

Este capítulo trata do Planejamento Estratégico da Câmara dos Deputados, efetuado pela área de 

apoio técnico administrativo e legislativo. Inicia-se com o histórico de implantação, apresentando 

os objetivos iniciais, como se desenvolveu o processo e o método utilizado para a implantação, e 

inclui informações sobre a elaboração do mapa estratégico corporativo. A seguir, são 

relacionados os objetivos, distribuídos nas quatro perspectivas escolhidas para compor o mapa, e, 

em seguida, os programas e projetos instituídos. Informa sobre o modelo de governança adotado, 

os resultados, dificuldades e desafios enfrentados. Ao final, optou-se por apresentar algumas 

considerações, a partir da análise das informações sobre a implantação do Planejamento 

Estratégico na Câmara dos Deputados, tendo-se como base os conceitos pesquisados. 

 

 

2.1 Histórico de Implantação 

 

 

Conforme Botelho (2010), o processo de Planejamento Estratégico na Casa teve início em uma 

reunião da alta administração, em 2004, com definição da Missão Institucional da Estrutura de 

Apoio Administrativa, da Visão Estratégica de Futuro e dos Valores da Organização, reunião que 

estabeleceu três objetivos, com os respectivos programas de trabalho: 

1) Aperfeiçoar os meios de prestação de contas, disseminação de informações e 
comunicação da Câmara dos Deputados com os cidadãos, contribuindo para a 
consolidação da imagem institucional perante a sociedade. 
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2)  Difundir o Pensamento Estratégico e aperfeiçoar os  instrumentos de  
gestão, assegurando continuidade e efetividade às ações de suporte técnico-
administrativo à atividade parlamentar.   
3)  Promover o desenvolvimento de pessoas e a aprendizagem organizacional, 
incentivar a colaboração e o compartilhamento  de experiências, estimular 
processos contínuos de inovação e aperfeiçoamento, especialmente por meio da 
gestão do conhecimento (BOTELHO, 2010, p. 7 e 8). 

 

Entretanto, por falta de apoio da Mesa Diretora, o processo ficou paralisado até 2006, ocasião em 

que a Diretoria de Recursos Humanos instituiu seu projeto estratégico, introduzindo a 

metodologia do Balanced Scorecard.  

 

Nos anos de 2007 e 2008 a Câmara promoveu o Planejamento Estratégico em suas secretarias - 

Secretaria de Comunicação Social e Secretaria de Controle Interno e demais Diretorias - Diretoria 

Legislativa e Diretoria Administrativa. A partir dessas experiências, optou-se pela adoção do 

modelo middle-up-down3 para o desenvolvimento do Mapa Estratégico Corporativo e pela 

utilização de método próprio, denominado Estratégia Corporativa Deduzida (BOTELHO, 2010). 

 

Em 2009 foi elaborado o Mapa Estratégico Corporativo, desdobrado em seis mapas estratégicos 

setoriais, com diretrizes para as atividades até 2011 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011).  

 

Após a elaboração do Mapa Estratégico Corporativo, em dezembro de 2009 a Mesa Diretora 

aprovou o Ato nº 56, de 08/12/2009 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2009a) e as Portarias nºs. 

233 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2009b) e 234, de dezembro de 2009 (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2009c), que normatizam a Gestão Estratégica na Câmara dos Deputados.  

 

Em 2009 e 2010 o Planejamento Estratégico foi adotado pelo Centro de Informática e pelo 

Centro de Documentação e Informação, unidades administrativas prestadoras de informação4 

(BOTELHO, 2010). 

 

                                                 
3 “do meio-para cima-e-para baixo” (tradução nossa). 
4 Essa etapa demonstra a aplicação do modelo “middle-up-down”. Em primeiro lugar, o planejamento estratégico foi 
aplicado na Diretoria de Recursos Humanos e, em seguida, nas Secretarias e demais Diretorias (middle). A partir dos 
mapas das Diretorias e Secretarias, foi elaborado o Mapa Estratégico Corporativo (up), com aplicação subsequente 
nas unidades administrativas citadas (down) (BOTELHO, 2010). 
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2.2 Mapa Estratégico Corporativo 

 

 

A elaboração do mapa corporativo, figura a seguir, foi feita por meio da análise dos mapas de 

cada área e dedução de objetivos corporativos, com base no número de vezes em que apareceram 

e no impacto de influência dos objetivos setoriais. Foram estabelecidas também quatro 

perspectivas: Pessoas e Tecnologia, Processos Internos, Público-Alvo e Papel Institucional, com 

base nas perspectivas previstas no BSC (Balanced Scorecard) (BOTELHO, 2010). 

 

 

Figura 2 Mapa Estratégico Corporativo 
Fonte: Câmara dos Deputados ([2009]) 

  

A metodologia utilizada procurou convergir os mapas setoriais e respectivos objetivos para o 

Mapa Estratégico Corporativo da Câmara dos Deputados, mapa que representa a estratégia da 
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área de apoio técnico administrativo e legislativo da Câmara dos Deputados (BOTELHO, 2010) e 

tem os objetivos estratégicos transcritos a seguir.  

 

 

2.3 Objetivos Estratégicos 

 

 

Os objetivos estratégicos foram organizados segundo quatro perspectivas: Pessoas e Tecnologia, 

Processos Internos, Público-Alvo e Papel Institucional. 

 

Perspectiva Papel Institucional: 

- contribuir para o exercício da cidadania e para o fortalecimento da democracia 
representativa; 
- contribuir para o fortalecimento institucional do Poder Legislativo; e 
- contribuir para o aperfeiçoamento da função legislativa, fiscalizatória e 
representativa (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011, p. 15). 
 

Perspectiva Público-Alvo: 

- interagir com a sociedade para a promoção da cidadania; 
- atender com excelência os órgãos colegiados deliberativos; e 
- atender e assessorar com excelência o parlamentar (ID., 2011, p. 15). 
 

Perspectiva Processos Internos: 

- subsidiar a tomada de decisões por meio de informações e análises proativas e 
tempestivas; 
- aprimorar a tomada de decisões por meio de informações e análises proativas e 
tempestivas; 
- aprimorar a visibilidade da atividade legislativa dos atos administrativos; 
- desenvolver parcerias estratégicas; 
- aperfeiçoar o planejamento e a execução da aquisição e do suprimento de bens 
e serviços; 
- aprimorar continuamente os instrumentos de gestão estratégica; e 
- modernizar a gestão dos processos de trabalho (ID., 2011, p. 15). 

 

Perspectiva Pessoas e Tecnologia: 

- promover a valorização e o reconhecimento dos servidores; 
- garantir infraestrutura física adequada; 
- garantir soluções tecnológicas corporativas; e 
- garantir as competências requeridas ao cumprimento da Missão da Câmara 
(ID., 2011, p. 15).  
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2.4 Programas e Projetos Corporativos 

 

 

Os projetos estratégicos, escolhidos pelo critério de atendimento ao maior número de objetivos 

do mapa corporativo, são registrados a seguir com os objetivos respectivos:  

1. PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO 
Assegurar, em espaço físico adequado, a infraestrutura de tecnologia da 
informação necessária para a gestão estratégica e para o aprimoramento e 
desenvolvimento de novos serviços.  
 
2.PROGRAMA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO  
Definição e implantação de políticas para selecionar, organizar, manter e 
disseminar informações e documentos de forma segura, com o objetivo de 
compartilhar o conhecimento. 
 
3.PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
Aperfeiçoamento e integração do planejamento orçamentário, do processo de 
aquisição de bens e serviços e da gestão de contratos. 
 
4.PROJETO GESTÃO DE PROJETOS  
Implementação da metodologia de gerenciamento de projetos, envolvendo 
capacitação de pessoas e tecnologias de ponta, para garantir efetividade das 
ações administrativas e promover a gestão estratégica. 
  
5.PROJETO PORTAL CORPORATIVO  
Transformação da Intranet da Câmara em ponto central de acesso a informações 
e serviços, favorecendo a comunicação interna, o trabalho colaborativo e a 
disseminação do conhecimento. 
  
6.PROJETO GESTÃO DE PROCESSOS  
Implementação da metodologia de gestão de processos, visando à melhoria 
contínua dos processos estratégicos, à automatização dos fluxos de trabalho e ao 
aumento da eficiência organizacional. 
  
7.PROJETO PLANO DIRETOR DE USO DOS ESPAÇOS  
Definição de política de reordenamento e racionalização dos espaços 
construídos, com a incorporação dos conceitos de acessibilidade e de 
sustentabilidade, com vistas a assegurar condições adequadas de trabalho, 
conforto e segurança. 
  
8.PROJETO EDUCAÇÃO CONTINUADA  
Elaboração de programas de formação e de capacitação regulares voltados às 
necessidades técnicas, gerenciais e comportamentais dos servidores e 
Deputados. 
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9.PROJETO INFORMAÇÕES GERENCIAIS  
Consolidação de informações operacionais de bancos de dados existentes para 
subsidiar a tomada de decisões gerenciais e estratégicas. 
  
10.PROJETO GESTÃO POR COMPETÊNCIAS  
Implantação de modelo de gestão de pessoas capaz de garantir as competências 
necessárias ao bom desempenho profissional e ao cumprimento da missão da 
Câmara. 
  
11.PROJETO GESTÃO DO RELACIONAMENTO 
Definir modelo de governança corporativa para o atendimento ao público interno 
e externo na Câmara dos Deputados. O modelo proposto será implementado a 
partir das recomendações de melhorias definidas nesse projeto. 
  
12.PROJETO TV DIGITAL 
Implantar retransmissoras da TV Câmara em sinal digital, aberto e gratuito nas 
capitais de São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de 
Janeiro, Santa Catarina, Bahia, Ceará e Amazonas, bem como oferecer 
interatividade remota à população por meio do canal da TV Câmara Digital 
(CÂMARA DOS DEPUTADOS, [2010]). 

 

Importante observar que a maioria dos projetos e programas enquadra-se na base do mapa, nas 

perspectivas “Pessoas e Tecnologia” e “Processos Internos”, demonstrando a necessidade de 

investimento no capital humano e tecnológico para que seja possível atingir os objetivos 

constantes do topo do mapa, relativos ao relacionamento da Instituição com a sociedade, os 

Deputados e os órgãos deliberativos, e aos objetivos que se referem ao Papel Institucional, de 

excelência no exercício da função de órgão do Poder Legislativo (BOTELHO, 2010). 

 

 

2.5 Modelo de Governança  

 

 

A Portaria n. 233, de dezembro de 2009 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2009b), que 

normatizou a Gestão Estratégica, instituiu o modelo de governança, definido por Botelho (2010, 

p. 14), como “o conjunto das condições financeiras e administrativas da instituição para 

transformar em realidade os objetivos definidos em seu planejamento”. No modelo de 

governança criado, é atribuição do Diretor-Geral a definição do modelo e a coordenação das 

ações de gestão estratégica. O modelo adotado tem os componentes e características resumidos a 

seguir.  
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Conforme relata Botelho (2010), instituíram-se colegiados nos níveis corporativo e setorial, que 

integram o Comitê de Gestão Estratégica, autoridade mais elevada de decisão estratégica, 

compostos pelo Diretor-Geral e demais diretores ou secretários; e os Comitês Setoriais de Gestão, 

nas Diretorias e Secretarias, que decidem sobre a gestão estratégica, gestão de processos e 

processos no âmbito da respectiva unidade administrativa. Foram criados escritórios, igualmente 

em dois níveis: o Escritório Corporativo de Gestão, que oferece suporte técnico no âmbito 

corporativo e presta assessoria ao Comitê de Gestão Estratégica, e os Escritórios Setoriais de 

Gestão Estratégica, unidades de suporte técnico e assessoramento aos Comitês Setoriais de 

Gestão, que atuam no âmbito das unidades administrativas (Diretorias e Secretarias). Além disso, 

fazem parte da equipe elementos de execução, distribuídos pelas áreas funcionais da Casa, 

formados por Patrocinadores, Gerentes de Programa, Gerentes de Projeto e Membros de Equipe. 

Os Patrocinadores são compostos por autoridades com hierarquia superior à dos gerentes de 

programa e de projeto, que acompanham e comprometem-se com determinados projetos e 

programas, tendo, entre outras atribuições, a de garantir os recursos necessários para o sucesso do 

respectivo plano ou projeto.  

 

Os servidores integrantes das instâncias citadas participam periodicamente de Reuniões de 

Avaliação Estratégica (RAEs), nos níveis corporativo e setorial, seguindo a orientação de que as 

reuniões ocorram pelo menos três vezes por ano (BOTELHO, 2010). 

 

 

2.6 Resultados  

 

 

O relatório constante do Processo de Contas referente a 2010 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2011) mostra que 67% das atividades previstas até novembro de 2010 foram concretizadas, 

destacando-se: 

- Projetos básicos para a construção do datacenter CETEC Norte; 
- Projetos para atualização da rede corporativa de dados e para a expansão dos 
links de acesso à Internet; 
- Modelo de arquitetura de Tecnologia de Informação e Comunicação; 
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- Infraestrutura de TIC para os projetos Gestão de Processos de Gestão dos 
Espaços Físicos; 
- Contratação de fábrica de software na forma de Acordo de Nível de Serviço; 
- Adesão ao cadastro de fornecedores do SIASG; 
- Primeiro pregão eletrônico pelo SIASG; 
- Ferramenta de Business Object – BO – fornecida pela SPA Brasil; 
- Implantação do primeiro DW (data warehouse) da Casa com as informações 
gerenciais sobre o processo de aquisição; 
- Mapeamento e modelagem dos processos de eventos e de aquisições; 
- Sistema informatizado de gestão por competência; 
- Menu de desenvolvimento das competências gerais e gerenciais mapeadas; 
- Diagnóstico, levantamento de requisitos e plano de implantação do novo portal 
corporativo; 
- Sistema de depreciação de bens móveis com base na tabela “vida útil de valor 
residual do bem”; 
- Sistema de inventário de passagem de carga patrimonial; 
- Normativos internos relacionados ao Registro de Preços; 
- Conceitos, ações e diretrizes preliminares relativas à ocupação do espaço físico 
da Câmara dos Deputados, considerando a definição de plano diretor, o histórico 
e o atual contexto de ocupação dos espaços da Casa; 
- Plano de classificação funcional; 
- Minuta de normas sobre a política corporativa de gestão de conteúdos; sobre a 
política de preservação digital; sobre a política de desenvolvimento de coleções 
bibliográficas; sobre a preservação de acervos não digitais e bens culturais da 
Câmara dos Deputados (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011, p. 19 e 20). 

 

 

2.7 Progressos e Desafios  

 

 

Resultados foram alcançados desde a implantação do Planejamento Estratégico, dos quais 

destacam-se os investimentos efetuados em tecnologia da informação e comunicação 

institucional e a criação do Comitê de Comunicação da Estratégia, encarregado do Plano de 

Comunicação da Estratégia. Nesse Comitê de Comunicação há previsão de uma rede de 

comunicação da estratégia, composta por servidores comprometidos com o processo, na maioria 

membros das equipes de desenvolvimento dos planos setoriais. Também como resultado do 

planejamento, a página da Câmara na internet foi reformulada, com aumento do número de 

informações incluídas na área de Transparência, que compreendem divulgação de todos os 

contratos, licitações, viagens em missão oficial, verbas indenizatórias, relatórios de gestão, e que 

possibilita aos cidadãos acompanhar as tramitações de projetos de lei, o desempenho dos 

parlamentares, além de utilizar os canais de comunicação para obter informações sobre assuntos 
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diversos.  Como resultado da constituição de grupos de trabalhos multidisciplinares com vistas à 

disseminação da cultura de Gestão de Projetos, foi elaborado o Manual de Projeto, publicado em 

2008.  Por fim, registra-se o treinamento formal dos Gerentes de Projeto como um dos resultados 

do processo (BOTELHO, 2010). 

 

Algumas dificuldades foram relatadas, especialmente em razão da necessidade de convivência 

dos dois sistemas: o sistema de gestão de projetos, de dinâmica matricial, utilizado no 

Planejamento Estratégico, e o sistema de estrutura funcional, existente na Câmara. As 

dificuldades residem na existência de entraves legais para gratificar ou responsabilizar as equipes 

dos projetos, na falta de poder suficiente para os gerentes, e na falta de dedicação integral dos 

servidores que trabalham com o Planejamento Estratégico, o que faz com que tenham seu tempo 

reduzido, dividido com as atividades do dia a dia da organização (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2011). 

 

 

2.8 Planejamento Estratégico: indicadores utilizados  

 

 

De acordo com Processo de Contas referente a 2010 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011), 

foram identificados oito indicadores corporativos, relacionados a cinco objetivos do mapa 

estratégico corporativo:  

- Reuniões de Avaliação Estratégica Previstas Realizadas; 

- Objetivos estratégicos avaliados; 

- Processos Identificados;  

- Processos Mapeados; 

- Processos Modelados e Melhorados; 

- Competências Técnicas Mapeadas; 

- Soluções em Tecnologia da Informação Entregues; e 

- Redução do Tempo de Aquisição. 
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Observa-se que o primeiro indicador mede o desempenho da própria equipe gestora, ao 

apresentar dados sobre as RAEs realizadas, enquanto o segundo revela a evolução da quantidade 

de objetivos estratégicos relacionados com algum indicador. Os indicadores seguintes apresentam 

o progresso na identificação, mapeamento, modelação e melhora de processos e no mapeamento 

de competências técnicas. Por fim, os dois últimos indicadores informam sobre resultados da 

Gestão Estratégica, na entrega de soluções em tecnologia da informação e na redução do tempo 

gasto com aquisição pela Casa (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011).  

 

Na avaliação dos indicadores institucionais referentes aos projetos estratégicos nota-se a ausência 

de indicadores que reflitam resultados da gestão dos recursos financeiros. Entretanto, conforme 

pensamento de Lopes & Blaschek (2005), parece de grande importância a inclusão de indicadores 

que relacionem a gestão estratégica ao orçamento, fazendo ligação entre a gestão dos recursos 

públicos e os resultados que a gestão estratégica proporcionou. 

 

Utilizando-se como exemplo os dois últimos indicadores, que demonstram resultados concretos 

do Planejamento Estratégico para a Câmara dos Deputados, observando-se os conceitos 

apresentados por Lopes & Blaschek (2005) e Silva & Drumon (2004), poderia também ser 

avaliado o impacto orçamentário das soluções de tecnologia da informação entregues, 

comparando-se o custo e os benefícios, estes podendo ser representados, por exemplo, por 

economia de tempo e melhora de desempenho. Por sua vez, com relação à redução de tempo 

despendido com o processo de aquisições da Câmara, poderia ser mensurado e avaliado o quanto 

representaria no orçamento essa economia de tempo.  

 

 

2.9 Considerações  

 

 

A comparação entre a implantação do Planejamento Estratégico na Câmara dos Deputados e os 

conceitos e elementos teóricos constantes do primeiro capítulo resulta nas seguintes 

considerações.  
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O Planejamento Estratégico da Câmara dos Deputados demonstra preocupação com atendimento 

ao princípio de concretização dos objetivos, inclusive com classificação desses objetivos sob a 

ótica das quatro perspectivas, conforme verificado no Mapa Estratégico Corporativo. Entretanto, 

os projetos instaurados destinam-se, na quase totalidade, a atingir objetivos conectados com as 

perspectivas de Processos Internos e de Pessoas e Tecnologia (observa-se que a grande maioria 

das realizações decorrentes dos projetos propostos relaciona-se apenas com tecnologia). Isto 

evidencia a necessidade de satisfazer condições básicas para que se possa, no futuro, buscar os 

objetivos do topo do mapa estratégico.   

 

Da análise das dificuldades encontradas na implantação dos projetos estratégicos, como tempo 

reduzido, falta de poder para os gerentes e ausência de regulamentação, conclui-se que o 

Planejamento Estratégico da Casa constitui estrutura paralela à formal existente. Tendo em vista 

essa dicotomia, indaga-se como seria possível, nesse cenário, o atendimento aos princípios 

apresentados por Oliveira (2009), da precedência do planejamento sobre as demais funções 

administrativas, e da influência e abrangência, que demandam a supremacia do planejamento 

sobre as funções de organização, direção e controle, além da abrangência sobre toda a Instituição. 

 

Observa-se também que o Planejamento Estratégico da Câmara dos Deputados foi realizado 

apenas em uma área, de apoio técnico administrativo e legislativo, enquanto que, segundo o 

critério de divisão hierárquica (OLIVEIRA, 2009), o Planejamento Estratégico deveria estar a 

cargo dos níveis mais altos da organização, compreendendo o estabelecimento de objetivos, 

metas e meios para alcançá-los, levando em consideração tanto o ambiente interno quanto o 

externo, presentes e futuros5.  

 

Da pesquisa sobre as ferramentas possíveis de utilização no Planejamento Estratégico, a análise 

do ambiente, como sugerem Porter (1986), Certo & Peter (1993), aparece como ferramenta 

adequada de utilização, em especial na Câmara dos Deputados, que possui públicos tão distintos, 

internos e externos, e onde convivem servidores concursados, contratados e terceirizados, com a 

presença constante de diferentes segmentos da população.  

                                                 
5 Na Assembleia de Minas Gerais o nome que seu deu ao planejamento foi “Direcionamento Estratégico”, porém, 
naquele Órgão o processo também incluiu a área política (INÁCIO ET AL., 2009).   
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Ainda com referência às ferramentas, pode parecer estranha a inclusão de ferramenta de 

estratégia competitiva em um trabalho com foco na Câmara dos Deputados, órgão público que 

presta serviço em que não se verifica concorrência. Contudo, há de se considerar que qualquer 

organização deve sempre procurar aperfeiçoar suas ferramentas de gestão. Pesquisas apontam, 

conforme Ribeiro (2009), que a percepção da sociedade sobre o desempenho da Câmara está nos 

patamares mais baixos, entre as demais instituições públicas. Isto demonstra a necessidade 

urgente de melhora desse índice, para o que a estratégia de Porter (1986) se configura como 

ferramenta útil, pois utiliza as expectativas da sociedade como base para o desenvolvimento dos 

planos de trabalho. 

 

Com referência às ferramentas relativas ao desdobramento e alinhamento apresentadas por  

Schwarz et al. (2005), espera-se que na Câmara dos Deputados, após a implantação do 

Planejamento Estratégico em todos os setores e departamentos (desdobramento), esse 

alinhamento ocorra, com a incorporação dos diversos segmentos da Casa e a inclusão de 

conteúdo operacional, levando em consideração especial a importância de que cada elemento da 

Instituição compreenda sua contribuição para o processo. 

 

Sobre o Balanced Scorecard (Norton, 2010), ferramenta utilizada na implantação do 

Planejamento Estratégico, dois aspectos podem ser destacados: a ausência de informação quanto 

ao orçamento, elemento considerado essencial na teoria revisada, e a não mobilização da 

organização de modo global, considerando que, atualmente, apenas uma parte da estrutura 

participa do processo. 

 

Nota-se ainda, no Planejamento Estratégico aplicado, a ausência de indicadores que reflitam o 

desempenho da gestão dos recursos financeiros. Como visto na teoria de Silva & Drumon (2004), 

deve ser parte integrante do processo a mensuração dos objetivos, metas e resultados alcançados 

em comparação com o anteriormente planejado, incluindo a análise dos custos.  

 

Do exposto, conclui-se que as dificuldades verificadas no tocante à implantação do Planejamento 

Estratégico na Casa decorrem, em grande medida, do fato de seu âmbito de atuação não abranger 



48 
 

a totalidade da Casa, nem a Alta Direção, com consequente limitação do poder de decisão. Outro 

fator constatado refere-se à estrutura utilizada para as ações do Planejamento Estratégico, que 

funciona como organismo à parte da estrutura formal existente. Por fim, destaca-se que o 

Planejamento Orçamentário se constitui, igualmente, de processo distinto do Planejamento 

Estratégico. Esta constatação adquire maior relevância ante o que dispôs Steiner (2011), de que o 

próprio Orçamento-Programa seria para o setor público o equivalente ao Planejamento 

Estratégico do setor privado.  
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3 ORÇAMENTO PÚBLICO 

 

 

Este capítulo apresenta pesquisa sobre o processo orçamentário brasileiro, partindo dos conceitos 

de orçamento, de suas funções, propósitos, e os aspectos técnico, político e jurídico, relacionado 

às instituições constitucionais. Em seguida, foram incluídos dados sobre a evolução do orçamento 

público, com descrição dos diversos tipos de orçamento utilizados no Brasil, destacando-se o 

Orçamento-Programa, proposta de utilização mais atual, bem como relação das normas que a 

partir da Constituição de 1988 foram relevantes e deram ao orçamento público do Brasil a 

configuração atual. 

 

O capítulo contém também os princípios que devem ser observados na elaboração e execução do 

orçamento, bem como considerações sobre os documentos que o compõem e as leis que devem 

ser observadas. Em seguida, apresenta o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e a Lei de Orçamento Anual (LOA) sob as óticas da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988), da Lei nº 4.320, de 1964 (BRASIL, 1964) e da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

de 2000 (BRASIL, 2000).  

 

Por fim, o capítulo inclui pesquisa sobre o Planejamento Estratégico e o Orçamento na 

administração pública federal, contendo análises relativas ao processo orçamentário em relação 

ao que ocorre em outros países.  

 

 

3.1 Estudo do Orçamento  

 

3.1.1 Conceito  

 

Orçamento público, no Brasil, é uma lei, em que se estima a receita e se fixa a despesa para o 

período de um ano, contendo, ainda, os propósitos e ações de governo, para os quais são alocados 

valores, e os meios para prover esses recursos. Configura-se como um processo contínuo, 

dinâmico e flexível, que relaciona os recursos financeiros à atividade do Estado, com o objetivo 
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de implementar as políticas públicas, demonstrando, em termos físicos e financeiros, os 

programas de trabalho do governo (NETO, [2011]). 

 

Para Baleeiro (2003, p. 412), o orçamento “é um quadro de técnica contábil que permite 

coordenar comparativamente despesas e receitas públicas, de sorte que o Estado possa imprimir 

ordem e método na Administração”. O autor também conceitua o orçamento, sob a ótica 

democrática, como sendo 

 [...] o ato pelo qual o Poder Legislativo prevê e autoriza ao Poder Executivo, por 
certo período e em pormenor, as despesas destinadas ao funcionamento dos 
serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica ou geral do 
país, assim como a arrecadação das receitas já criadas em lei (BALEEIRO, 
2003, p. 411).  

 

Já para o Direito Administrativo Brasileiro, o orçamento público é o ato administrativo em que o 

Poder Legislativo autoriza o Poder Executivo a executar as despesas públicas destinadas ao 

custeio ou a realizar as políticas econômicas determinadas (GONÇALVES, 2010). 

 

Observação interessante acerca da conquista que o orçamento representa foi escrita pelo Ministro 

do Tribunal de Contas, Agenor de Roure, em seu livro “O Orçamento”, publicado em 1926:  

[...] quaisquer que sejam, porém, as palavras usadas para a definição, [...] a 
votação do orçamento, com o cálculo da receita e a fixação da despesa, 
representa a vitória do princípio da soberania popular sobre a soberania real – 
vitória obtida, depois de lutas muito sérias entre as duas soberanias, pela 
consagração definitiva de regras gerais a adotar na limitação das despesas [...] 
(ROURE, 1926, p. 11). 

 

Passados mais de oitenta anos, “[...] na interpretação mais moderna, o orçamento representa sem 

qualquer dúvida, a mais importante fonte de informação e de controle democrático do Estado, 

constituindo-se de elemento hoje indispensável para a governabilidade” (FAHUR, [2007], p. 4). 

 

Finalmente, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Brasil apresenta a conclusão 

de que  

 É no orçamento que o cidadão identifica a destinação dos recursos que o 
governo recolhe sob a forma de impostos. [...] O Orçamento Geral da União é o 
coração da administração pública federal (BRASIL, [20??]).  
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3.1.2 Funções e Propósitos do Orçamento  

 

Neto ([2011]) descreve o orçamento com as funções de planejamento, de controle, contábil e  

financeira, e com os propósitos a seguir. O primeiro consiste no controle dos gastos, na medida 

em que prevê a especificação detalhada dos gastos, configurando-se como fator de cerceamento 

de possíveis abusos por parte dos administradores públicos, ao permitir o acompanhamento e 

avaliação das ações do poder público pela sociedade. O propósito seguinte seria a gestão dos 

recursos, em razão da especificação dos projetos e atividades do orçamento, que proporciona aos 

administradores fonte para gestão mais efetiva dos recursos. O orçamento também se constitui 

em instrumento útil ao planejamento de médio prazo para a administração pública, em especial 

por exigir a confecção do plano plurianual, bem como por tornar necessário introduzir os projetos 

e atividades necessários para que os programas de governo sejam concretizados. Demonstra, 

ainda, as decisões políticas, ao fixar as ações prioritárias de governo para os casos em que haja 

diminuição da receita a ser arrecadada. Por fim, o orçamento tem o propósito de permitir 

administração macroeconômica, ao efetuar o controle das receitas e despesas, servindo de 

ferramenta para redução da inflação e diminuição do desemprego.  

 

3.1.3 Aspectos Básicos 

 

O estudo do orçamento, de acordo com Baleeiro (2003), compreende quatro aspectos básicos: 

jurídico, relativo às instituições constitucionais e às obrigações e direitos dos agentes públicos e 

da população; político, relacionado com a transparência e de que maneira os recursos serão 

direcionados e com as variáveis de interesses das regiões, classes e partidos; econômico, com 

análise do orçamento como causa e efeito sobre a política fiscal e do cenário econômico; e 

técnico, que abrange todo o conjunto de procedimentos relacionados à classificação das receitas e 

despesas e à utilização de cálculos e relatórios. No tocante à sua natureza jurídica, no Brasil o 

orçamento público é apenas autorizativo. Isso significa que embora o administrador apenas possa 

efetuar gastos previstos no orçamento, o fato de haver a previsão não obriga o gestor a efetuar os 

referidos gastos. Por exemplo, se houve previsão orçamentária para gastos com aquisição de 

determinado bem ou serviço, o administrador poderá efetuar a aquisição. Porém, poderá também 

deixar de adquirir o referido bem ou serviço, se assim julgar adequado (NETO, [2011]). 
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3.2 Evolução do Orçamento Público 

 

 

Segundo Baleeiro (2003), antes da Independência o Marquês de Baependi, Manoel Jacintho 

Nogueira da Gama (1765-1847), já elaborava e entregava ao príncipe regente quadros 

comparativos entre receita e despesa.  Ainda, conforme Cardoso (2010), a existência do 

documento “Exposição do estado actual das rendas e despesas públicas do Real Erário do Rio de 

Janeiro, e do método que se deve seguir para que todos os pagamentos se possam fazer em moeda 

corrente nos precisos dias dos seus vencimentos”, de autoria do Marquês, atesta a existência de 

preocupação com a elaboração do orçamento desde aquele período.  

 

Pode-se encontrar na primeira Constituição do Brasil, outorgada por D. Pedro I em 1824, 

instruções no sentido de que a iniciativa sobre impostos fosse da Câmara dos Deputados (Art. 36, 

Inciso I), e, no Art. 172, orientações quanto à elaboração do orçamento (BALEEIRO, 2003):  

O Ministro de Estado da Fazenda, havendo recebido dos outros Ministros os 
orçamentos relativos ás despezas das suas Repartições, apresentará na Camara 
dos Deputados annualmente, logo que esta estiver reunida, um Balanço geral da 
receita e despeza do Thesouro Nacional do anno antecedente, e igualmente o 
orçamento geral de todas as despezas publicas do anno futuro, e da importancia 
de todas as contribuições, e rendas publicas (BRASIL, 1824). 

 

A Carta Magna de 1824 consagrou conquistas relativas aos princípios de direito orçamentário que 

somente foram observadas em outros países “muito mais tarde”, entre elas a competência 

legislativa em matéria orçamentária, anualidade do orçamento e exigência de leis especiais para 

criação de impostos (ROURE, 1926, p. 19).  

 

Entretanto, mesmo estando o orçamento previsto em 1824, Roure (1926) informa que apenas para 

o exercício de 1831/32 foi concretizada a votação para o primeiro orçamento nacional, 

principalmente em razão da falta de dados sobre a receita e despesa das províncias. Entre as 

observações do autor sobre o conteúdo desse primeiro orçamento encontram-se a obrigatoriedade 

de fiscalização e especialização da despesa, a distinção obrigatória entre as despesas com pessoal 
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e com material, além de trazer à tona o problema com a verba dos aposentados, já naquela época 

considerada “um abuso” (ROURE, 1926, p. 24).    

 

3.2.1 Modelo Original do Orçamento  

 

No modelo tradicional, o orçamento demonstrava as receitas previstas e as despesas autorizadas, 

constituindo-se numa “fórmula eficaz de controle” (GIACOMONI, 2010, p. 55). Naquele 

orçamento, o aspecto econômico não era o objeto principal. Havia preocupação essencialmente 

com questões tributárias, com o equilíbrio financeiro e controle político dos gastos, apresentando 

duas classificações clássicas: por unidade administrativa e por objeto ou item da despesa  

(FORTES, 2006). O orçamento com esse tipo de classificação aparecia como um inventário dos 

meios com os quais o Estado se desincumbia de suas atribuições, sendo por isso conhecido como 

“Lei de Meios” (GIACOMONI, 2010, p. 56).   

 

3.2.2 Orçamento Moderno  

 

No final do século XIX e início do século XX teve início a transformação da maneira de se ver o 

orçamento, que não mais se restringia a um conjunto de autorizações legislativas a serem 

executadas pelo Executivo, mas incorporou concepções e pensamentos de gestão que incluíam 

planejamento, objetivos e direcionamentos para a economia (FORTES, 2006). O orçamento 

público passou a exercer como função principal a de instrumento de administração, para servir de 

ajuda nas etapas do processo de gestão: “programação, execução e controle” (GIACOMONI, 

2010, p. 57).  

 

Entre os tipos de orçamento modernos, encontram-se os descritos a seguir.   

 

3.2.2.1 Orçamento a base zero ou por estratégia 

 

O orçamento a base zero é um instrumento de planejamento em que o administrador discrimina 

todos os projetos e cada atividade, por ordem de prioridade, tornando possível a avaliação dos 

resultados (FORTES, 2006). Giacomoni (2010) avalia que o modelo tem utilidade para avaliação 
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e decisão sobre despesas, porém aponta dificuldades na implantação desse tipo de orçamento, 

entre elas a originada pela burocracia, que faz com que haja resistência na avaliação dos 

programas.      

 

Fortes (2006) aponta os objetivos principais: 

- planejamento orçamentário para o próximo exercício; 
- obediência ao princípio da economicidade na elaboração do orçamento; 
- estabelecimento de um planejamento estratégico, procurando identificar as 
necessidades reais de cada órgão; 
- acompanhamento sistemático dos programas; 
- planejamento estruturado a longo prazo (FORTES, 2006, p. 75). 

 
 
No orçamento a base zero, as verbas autorizadas para um exercício zeram ao seu final, 

determinando que se faça nova demonstração de custos e benefícios, que servirá de parâmetro 

para a designação das prioridades para as novas solicitações orçamentárias (FORTES, 2006).  

 

3.2.2.2 Orçamento-Programa 

 

O Orçamento-Programa é um sistema que abrange os programas e despesas, descritos de forma 

pormenorizada, demonstrando a política econômica do governo. Relaciona os propósitos, 

objetivos e metas aos programas propostos, com os custos detalhados de cada um, bem como os 

índices de avaliação quantitativa dos resultados obtidos (FORTES, 2006).  

 

Segundo Fortes (2006, p. 75 e 76), são características básicas do Orçamento-Programa: 

- créditos orçamentários relacionados a objetivos e metas; 
- instrumentos de planejamento com objetivo de acompanhar, avaliar e controlar 
a execução dos programas; 
- fixação de metas para receitas e despesas com vistas ao atendimento das 
necessidades econômicas e sociais da população; 
- inclusão do detalhamento de como os resultados serão atingidos, com os meios 
ou insumos necessários (pessoal, material, equipamentos, serviços); e 
- critério prioritário de classificação é o funcional-programático.  

 
Dessa forma, o Orçamento-Programa é um instrumento que efetua a união entre o planejamento e 

as funções de execução, acompanhamento e controle do orçamento, tornando-se essencial que os 

objetivos estejam definidos claramente, detalhados e distribuídos por prioridade. Os objetivos 

nesse orçamento podem ser classificados em derivados e finais ou básicos. Os derivados 
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demonstram quantitativamente os propósitos específicos do governo, que servirão para o alcance 

dos objetivos finais ou básicos, que se referem à avaliação qualitativa dos objetivos, e indicam as 

orientações para as políticas a serem desenvolvidas, tanto na área econômica, como na social 

(FORTES, 2006). 

 

Giacomoni (2010) apresenta as principais diferenças entre o orçamento tradicional e o 

Orçamento-Programa. Entre elas destaca-se que neste orçamento o planejamento é parte do 

processo orçamentário, enquanto no orçamento tradicional era processo à parte. A alocação de 

recursos em função de objetivos e metas constitui avanço do Orçamento-Programa, em lugar da 

alocação para obtenção de meios, do modelo anterior.  As decisões orçamentárias do Orçamento-

Programa são baseadas em avaliações e análises técnicas, não apenas para suprir necessidades, 

como feito anteriormente. Além disso, a elaboração da peça orçamentária engloba todos os custos 

dos programas. Antes, os principais critérios para classificação eram as unidades administrativas 

e os elementos, enquanto no Orçamento-Programa o critério é o funcional-programático. 

Destaca-se também que o Orçamento-Programa utiliza indicadores e padrões de avaliação dos 

resultados, o que não era contemplado no orçamento tradicional.  Um último aspecto refere-se ao 

controle, que no orçamento tradicional cuidava dos aspectos legais e da honestidade na execução 

do orçamento, e amplia-se, no Orçamento-Programa, para verificar a eficiência, eficácia e 

efetividade das atividades do governo. 

 

Giacomoni (2010) indica como condição essencial para adoção do Orçamento-Programa a 

definição clara e precisa dos objetivos governamentais e apresenta como exemplo dessa 

necessidade o Programa de Construção de Escolas, comum nos orçamentos estaduais e 

municipais, em que geralmente aparece como objetivo a construção de certo número de salas de 

aula, enquanto seria melhor se a explicitação apresentasse o número de alunos novos a serem 

beneficiados como o objetivo a ser alcançado. Além disso, o autor aponta para a importância da 

existência de compatibilidade entre os diversos objetivos. Uma exemplo de disparidade é quando 

os objetivos econômicos estão em desacordo com as políticas sociais.  

 

Nesse contexto, onde os objetivos têm papel de destaque, configura-se como essencial a 

mensuração do rendimento das atividades que busquem atingir os resultados esperados. “No 
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processo orçamentário programado, a mensuração tem utilidade em todas as suas etapas – 

elaboração, execução e avaliação – e em todos os níveis organizacionais” (GIACOMONI, 2010, 

p. 180), com comportamento diferente de mensuração para os diferentes níveis.  

 

Nos níveis superiores da organização, as mensurações são em menor número e se ocupam da 

relação entre o custo e o benefício e das vantagens sociais e econômicas. No nível intermediário, 

as mensurações são efetuadas com base nos programas e demonstram a eficácia da organização. 

Nesse nível é medida a produtividade e o produto que será fornecido. Na formulação do 

orçamento, são estabelecidas as metas ou produtos relativos aos diversos programas, que serão 

objeto de medições nas fases de execução e avaliação final do orçamento. No nível de execução é 

mensurado o esforço despendido para a realização do trabalho (GIACOMONI, 2010).  

 

 

3.3 A Reforma do Orçamento 

 

 

A partir de 1998, o orçamento público no Brasil sofreu alterações, com vistas a tornar possíveis a 

análise gerencial e a avaliação dos resultados propostos (FORTES, 2006). O Decreto n. 2.829, de 

29 de outubro de 1998 (BRASIL, 1998), instituiu normas para elaboração e execução do Plano 

Plurianual (PPA) e dos Orçamentos da União, e determinou no Artigo 1º que todas as ações 

finalísticas do Governo Federal fossem estruturadas em Programas orientados para a consecução 

dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano.  

 

Em 14 de abril de 1999, a Portaria n. 42, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(BRASIL, 1999), instituiu nova classificação orçamentária funcional, permitindo que as 

informações sobre a execução do orçamento fossem tornadas disponíveis de forma mais resumida 

(FORTES, 2006). Já a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar n. 101, de 04 de maio 

de 2000 (BRASIL, 2000), incluiu no processo orçamentário mecanismos de controle, além de 

exigências que permitissem maior transparência, entre eles: Anexo de Metas Fiscais, Anexo de 

Riscos Fiscais, Anexo de Compatibilização dos Instrumentos de Planejamento e os 

demonstrativos que devem ser divulgados.   
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De acordo com Gonçalves (2010), no Brasil, após as Leis n. 4.320, de 1964 (BRASIL, 1964), e a 

de Responsabilidade Fiscal, de 2000 (BRASIL, 2000), o orçamento público adquiriu as 

características de Orçamento-Programa.  

 

 

3.4 Princípios 

 

 

A elaboração do orçamento vincula-se a uma série de princípios, que constituem regras básicas 

para que os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público sejam revestidos 

de racionalidade, eficiência e transparência (BRASIL, 2010). Esses preceitos norteadores, 

relacionados a seguir, constam dos diversos dispositivos legais a que o orçamento público está 

sujeito, tais como a Constituição Federal (BRASIL, 1988), a Lei n. 4.320, de 17 de março de 

1964 (BRASIL, 1964), a Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000 (BRASIL, 2000), o 

Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (NETO, [2011]). Somando-se aos princípios 

dispostos em lei, alguns autores acrescentam outros, como o da não vinculação de receita, o da 

exclusividade e o da especificação (MOTA, 2006).  

 

Assim, são princípios orçamentários: Anualidade ou Periodicidade, Unidade, Universalidade, 

Exclusividade, Especificação, Publicidade, Equilíbrio, Não-afetação de Receita ou Não 

Vinculação de Receita, Orçamento bruto, Legalidade e Transparência. 

 

 

3.5 Elaboração do Orçamento 

 

 

A elaboração do orçamento público brasileiro consiste na composição e execução do Plano 

Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei de Orçamento Anual 

(LOA). Esses três elementos se unem para tornarem concretos o planejamento e a execução das 

políticas públicas de cada ente da Federação (GONÇALVES, 2010). 
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O Orçamento público no Brasil segue estritamente o que a legislação prevê. A seguir, registra-se 

o que determinam a Lei 4.320, de 1964 (BRASIL, 1964), a Constituição Federal (BRASIL, 1988) 

e a Lei de Responsabilidade Fiscal, de 2000 (BRASIL, 2000).  

 

3.5.1 Orçamento na Lei 4.320/64 

 

A Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964 (BRASIL, 1964), institui normas gerais de Direito 

Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços públicos, em que se destacam 

os aspectos e determinações a seguir (FORTES, 2006). 

 

O art. 2º determina que a lei orçamentária apresente descrição da receita e da despesa, de modo a 

demonstrar a política econômico-financeira e o programa de trabalho de Governo, com 

obediência aos princípios de Unidade, Universalidade e Anualidade. Apresenta os Princípios da 

Universalidade (art. 3º) e do Orçamento Bruto (art. 6º) a serem observados na lei do orçamento, 

define e classifica a receita e a despesa orçamentárias, e estabelece o conteúdo e a forma de 

apresentação da proposta orçamentária (BRASIL, 1964).    

 

3.5.2 O Orçamento na Constituição Federal 

 

A Constituição Federal promulgada em 1988 não apenas representou a volta da democracia, 

como também apresentou alterações no processo orçamentário: 

- Retorno da prerrogativa ao Legislativo de fazer emendas (Art. 59, inciso I); 
- Unificação do orçamento (fiscal, da seguridade e de investimentos) (Art. 165 
§5º); 
- Implantação do plano plurianual (PPA) (Art. 165); 
- Implantação da lei de diretrizes orçamentárias (LDO) (Art. 165); e 
- Definições das atribuições do controle interno e externo (Art. 70, 74) 
(FORTES, 2006, 101).  

 

Os próximos itens discriminam as instruções da Constituição Federal relativas a cada um dos 

elementos do Orçamento público. 
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3.5.2.1 Plano Plurianual (PPA) 

 

A Constituição Federal determina que a lei que instituir o PPA deve ser de iniciativa do poder 

Executivo e “estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 

relativas aos programas de duração continuada” (Art. 165, § 1º) (BRASIL, 1988). 

 

De acordo com Fortes (2006), o PPA foi instituído em lugar do Orçamento Plurianual de 

Investimentos (OPI), ampliando a abrangência daquele instrumento, contendo as diretrizes, 

objetivos e metas para os quatro exercícios seguintes. Deve ser encaminhado ao Legislativo até o 

dia 31 de agosto do primeiro ano de mandato, devendo ser aprovado até 31 de dezembro, com 

vigência, portanto, que inclui o primeiro ano do próximo governo.  

 

3.5.2.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

 

Constantes do § 2º do Art. 165 da Constituição Federal, as características da LDO compreendem 

“as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o 

exercício financeiro subsequente”, orientações quanto à “elaboração da lei orçamentária anual”, 

disposições sobre as “alterações na legislação tributária” e o estabelecimento de “política de 

aplicação das agências financeiras oficiais de fomento” (BRASIL, 1988). 

 

Segundo a Constituição Federal, os prazos da LDO deverão ser regulados por lei complementar. 

Enquanto não houver regulamentação, por determinação da Constituição, o projeto de lei de 

diretrizes orçamentárias deverá ser encaminhado até oito meses e meio antes do encerramento do 

exercício financeiro (15 de abril) de cada ano e devolvido para sanção até o encerramento do 

primeiro período da sessão legislativa (Art. 35, § 2º) (BRASIL, 1988). 

 

Fortes (2006, p.101) refere-se à LDO como um “importante marco na reforma do orçamento 

brasileiro”, pois permite ao Executivo e ao Legislativo a definição por aquele e a discussão prévia 

por este dos objetivos, metas e prioridades que servirão de base para o orçamento do ano 

seguinte.  
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3.5.2.3 Lei Orçamentária Anual (LOA) 

 

A Lei Orçamentária Anual é o instrumento de planejamento para a gestão das receitas e despesas 

públicas para cada exercício e compreende os orçamentos fiscal, de investimentos e da 

seguridade social. “As esferas orçamentárias fiscal e seguridade social seguem os ditames da Lei 

4.320/64” e “a esfera que trata dos investimentos das estatais obedece a Lei 6.404/76” (MOTA, 

2006, p. 19).  

 

O orçamento fiscal abrange os poderes da União, fundos, órgãos e entidades da administração 

direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, sendo que na 

administração indireta há quatro tipos de entidades: autarquias, fundações, empresas públicas e 

sociedades de economia mista, com a ressalva de que as empresas públicas e as sociedades de 

economia mista estarão inseridas no orçamento fiscal apenas na situação em que houver 

necessidade de créditos complementares (FORTES, 2006). 

 

O orçamento de investimentos abrange os investimentos das empresas estatais em que a União 

tem maioria do capital social com direito a voto, tanto direta quanto indiretamente. Nesse 

orçamento estão incluídas as empresas públicas, em que a totalidade do capital pertence ao poder 

público, e as sociedades de economia mista com mais da metade do capital com direito a voto de 

propriedade do Governo (FORTES, 2006). 

 

O orçamento da seguridade social engloba todas as entidades e órgãos da administração direta e 

indireta, e os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Contém, também, 

além dos órgãos da seguridade social, todos os recursos relacionados, independentemente de 

onde estejam alocados (FORTES, 2006). 

 

O artigo 35 da Constituição Federal determina que o projeto de lei orçamentária da União seja 

“encaminhado até quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para 

sanção até o encerramento da sessão legislativa” (BRASIL, 1988). 
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3.5.3 O Orçamento na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

 

Como se verifica no artigo 1º da LRF, transcrito a seguir, é objetivo da norma a gestão 

responsável das finanças públicas:  

Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI 
da Constituição. 
§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o 
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados 
entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a 
renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e 
outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por 
antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar 
(BRASIL, 2000). 

 

A seguir, algumas considerações relativas à Lei de Responsabilidade Fiscal e sua relação com as 

três peças que compõem o orçamento. 

 

3.5.3.1 Plano Plurianual (PPA) 

 

O artigo 3º da LRF, exclusivo sobre o PPA, foi objeto de veto. No entanto, a Lei n. 101 refere-se 

ao PPA em diversos contextos.  

 

O Art. 5º obriga a compatibilidade entre o projeto de lei orçamentária anual e o plano plurianual, 

a lei de diretrizes orçamentárias e as normas da LRF. Além disso, condiciona as dotações de 

investimento com duração superior a um exercício financeiro à previsão no plano plurianual ou 

lei que as autorize (BRASIL, 2000). 

 

A LRF determina também, no Artigo 16, que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 

governamental que ocasione aumento de despesa mantenha compatibilidade com o plano 

plurianual, dentre vários requisitos. Outra referência é feita no Artigo 17, ao tratar da despesa 

obrigatória de caráter continuado, ao instituir, no § 4o, a necessidade de que haja compatibilidade 

daquela despesa com as demais normas do plano plurianual (BRASIL, 2000).  
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3.5.3.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

 

O artigo 4º da LRF determina que a LDO contenha disposições sobre o equilíbrio entre receitas e 

despesas, critérios e forma de limitação de empenho, normas sobre o controle de custos e o 

exame dos resultados dos programas financiados com créditos orçamentários, além da forma 

como se fará a transferência de recursos a entidades públicas e privadas (BRASIL, 2000). 

 

A LRF designa, ainda, a elaboração do Anexo de Metas Fiscais, que deverá ser parte integrante 

do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, em que devem constar as metas anuais, em valores 

correntes e constantes, para receitas e despesas, os resultados nominal e primário e montante da 

dívida pública para o exercício a que se referirem e para os dois subsequentes. Além disso, a 

norma determina que o referido anexo contenha diversos demonstrativos, com apresentação de 

dados sobre o desempenho dos últimos três exercícios referentes a metas e evolução do 

patrimônio líquido, além da avaliação da situação financeira e atuarial dos regimes de 

previdência, do fundo de amparo ao trabalhador, dos demais fundos públicos e de programas de 

natureza atuarial. O anexo deve também apresentar demonstrativo da estimativa e compensação 

da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado 

(BRASIL, 2000). 

 

Os parágrafos 3º e 4º tratam do Anexo de Riscos Fiscais, que deverá apresentar avaliação dos 

passivos contingentes e demais fatos que podem vir a se tornar riscos para as contas públicas, 

incluindo a programação de providências para o caso de virem a se concretizar, e do anexo que 

deverá acompanhar a mensagem que encaminhará o projeto, que deve conter os objetivos das 

políticas monetária, creditícia e cambial, os parâmetros e projeções para os agregados e variáveis 

mais importantes, e as metas de inflação para o exercício seguinte (BRASIL, 2000). 

      

3.5.3.3 Lei Orçamentária Anual (LOA) 

 

As recomendações quanto ao projeto de lei orçamentária anual, constantes do artigo 5º da LRF, 

abrangem a exigência de que seja elaborado de forma compatível com o Plano Plurianual, com a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Determina também a 
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existência de demonstrativo, anexo à lei orçamentária, em que se comprove a compatibilidade da 

programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. Além disso, a norma prescreve a elaboração de documento que contenha 

demonstrativo do impacto orçamentário-financeiro das renúncias de receita e aumento de 

despesas obrigatórias de caráter continuado. Consta da LRF, também, determinação para que o 

projeto de lei orçamentária contenha informações sobre reserva de contingência, definida com 

base na receita corrente líquida, que deverá ser utilizada para o pagamento de passivos 

contingentes. Consta ainda a exigência de que todas as despesas referentes à dívida pública, 

mobiliária ou contratual, bem como as receitas que as atenderão devam constar da LOA 

(BRASIL, 2000). 

 

3.5.4 O Ciclo Orçamentário 

 

O Orçamento é um conjunto de processos articulados, com passos que se repetem e se alimentam 

periodicamente, em que os orçamentos são preparados, aprovados, executados, as execuções são 

julgadas e as contas aprovadas (SANCHES, 2006).  

 

O primeiro passo na elaboração do Orçamento Público, ou Orçamento Geral da União, é a 

definição do Plano Plurianual (PPA). A Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégico do 

Ministério do Planejamento, órgão responsável pela identificação das prioridades de gestão para 

os quatro anos seguintes, elabora a proposta do PPA e o presidente da República a envia para 

apreciação e votação no Congresso Nacional.  Aprovado o PPA, o Governo Federal encaminha 

ao Congresso Nacional, até o dia 15 de abril, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para ser votada e 

aprovada até 17 de julho do mesmo ano (SANCHES, 2006). 
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A tabela a seguir apresenta os prazos dos documentos que compõem o Orçamento Público: 

Documento Legal 
Encaminhamento ao 
Congresso 

Devolução para Sanção 

Lei Orçamentária (anual) 31/08 22/12 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (anual) 15/04 17/07 

Plano Plurianual (quatro anos) 
31/08 do 1º ano de cada 

novo governo 
22/12 

 

Tabela 1 Prazos do Orçamento Público 
Fonte: Mota (2006) 
 

O ciclo orçamentário (anual) compreende as seguintes fases: 

 Fases Responsabilidade 

1ª Elaboração da Proposta do 
Orçamento 

Executivo (supervisão política do Presidente da 
República) 

2ª Discussão, Votação e Aprovação da 
Proposta  

Congresso Nacional 

3ª Sanção  Presidente da República 

Execução do orçamento Executivo 

4ª Controle da execução e parecer final 
das contas 

Tribunal de Contas 

5ª Julgamento das Contas Congresso Nacional 

 

Tabela 2 Fases do Ciclo Orçamentário 
Fonte: Baleeiro (2003) 
 

Os Chefes do Poder Executivo (Presidente, Governador ou Prefeito) têm a incumbência de fazer 

a proposta do Orçamento a ser enviada ao Poder Legislativo, que analisa e aprova a referida 

proposta. Com essa aprovação, os representantes do povo autorizam os gastos que poderão ser 

realizados no ano referido, sendo que qualquer despesa que seja realizada deve constar do 

orçamento, estando condicionada, ainda, à efetiva arrecadação das receitas previstas. A 

arrecadação inferior ao previsto enseja contingenciamento de despesas, enquanto a situação 

inversa, arrecadação maior do que a prevista possibilita a realização de novas despesas, desde que 

estas também sejam autorizadas pelo Poder Legislativo (NETO, [2011]). 
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Importante observar que o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 

Orçamentária são integrados, pois o Plano Plurianual estabelece diretrizes, objetivos e metas para 

despesas de capital e programas de duração continuada para os próximos quatro anos, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias detalha as metas e prioridades a serem observadas no ano seguinte, e a 

Lei Orçamentária deve seguir os requisitos dos dois documentos.  

 

Contudo, conforme afirma Bezerra (2007, p.7),  

essa ligação entre esses instrumentos é tão tênue que o orçamento em si mesmo 
quase prescinde inteiramente dos demais, a não ser pela necessidade de 
cumprimento dos parâmetros fiscais estabelecidos na LDO, já que os parâmetros 
estratégicos não têm tido utilidade prática ao longo dos anos. Assim, as 
alocações de recursos não seguem fielmente a estratégia do anexo de metas e 
prioridades da LDO. Apesar de hierarquizado o sistema orçamentário, não está 
de maneira alguma integrado, ou articulado, sendo que essa falta de coordenação 
acarreta enorme dificuldade na priorização das ações de governo (BEZERRA, 
2007, p. 7). 

 

 

3.6 O Planejamento Estratégico e o Orçamento do Brasil 

 

 

Almeida & Nerosky (2006) efetuaram estudos sobre o processo orçamentário em diversos países, 

indicando como referência os Estados Unidos, o Reino Unido e a França. Segundo esses autores, 

a “arquitetura do processo orçamentário no Brasil está em linha, em muitos aspectos, com as 

experiências mais modernas existentes em muitos países ocidentais”. Esses aspectos incluem a 

definição estratégica de grandes objetivos nacionais, que “orientam e comandam a ação pública, a 

definição de programas e a alocação de recursos”. Outro ponto positivo é a interligação entre as 

“funções de planejamento, programação, orçamentação e avaliação”. Acrescentam que o 

processo orçamentário brasileiro respeita os princípios da Unidade e Universalidade e preocupa-

se com a verificação dos resultados. Além disso, “baseia-se em conceitos atuais de alocação de 

recursos e de atribuição de custos por ação e por programa”, “defende o equilíbrio institucional 

de poderes entre Governo e Congresso” e tem como premissa a transparência das informações 

sobre a utilização dos recursos públicos (ALMEIDA & NEROSKY, 2006, p. 50 e 51). 
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Entre os pontos negativos apontados por Almeida & Nerosky (2006), destaca-se a não existência, 

na prática, de classificação integral de todos os custos e fontes de financiamento por programa, o 

que impossibilita a análise e avaliação do desempenho. Verifica-se também uma gestão 

direcionada para o controle e sujeita a grande número de regulamentos, o que a distancia dos 

conceitos modernos de gestão por objetivos, de flexibilidade com relação à escolha de recursos e 

de prazos e de um sistema contábil que inclua custos e permita a avaliação do desempenho. Outro 

ponto indicado refere-se à maioria dos indicadores apenas informar o quanto se gastou e o nível 

de execução, não apresentando informação útil para decisão. Por fim, apontam a necessidade de 

utilização de indicadores que meçam as necessidades e avaliem o grau de satisfação dos clientes 

dos serviços públicos, os cidadãos.  

 

Comentando sobre a implantação de Planejamento Estratégico para o orçamento no Brasil, 

Almeida & Nerosky (2006, p.81) relacionam as seguintes dificuldades: 

- Os desafios, de âmbito nacional, são muito vagos e não dispõem de prioridades 
entre eles, o que impede idêntica priorização na alocação de recursos (sempre 
escassos); 
- Esses desafios não estão subdivididos em desafios setoriais e regionais. Numa 
palavra, o planejamento estratégico existente no nível federal (pouco objetivo, 
[...]) não tem correspondência e um desdobramento nos órgãos setoriais. Em 
particular, a quase inexistência de planejamento estratégico em nível setorial é 
uma falha importante no processo orçamentário; 
- Os programas não estão alinhados com os desafios a que deviam responder, 
nem com os seus megaobjetivos de enquadramento; visto de outro ângulo, não é 
possível saber o custo de realização de qualquer desafio, nem é possível analisar 
comparativamente quais os desafios que mobilizam mais recursos. [...]; 
- Não existindo planejamento estratégico setorial e faltando alinhamento 
estratégico à programação, torna-se muito difícil aos decisores políticos 
desenvolver uma gestão por objetivos. As políticas setoriais resultam, com 
grande probabilidade, num somatório de programas dispersos, sem lógica 
integradora e sem prioridades entre eles; e 
- Finalmente, o modelo de orçamentação praticado, ao voltar-se para as ações, 
não concentra no programa toda a informação necessária á sua gestão e 
avaliação: custos, meios de financiamento, objetivos, indicadores e metas. Esta 
característica acrescenta ainda mais dificuldades à gestão e impede qualquer 
avaliação de performance do programa, adicionando-se à falta de alinhamento 
estratégico [...].  

 

Mesmo com os problemas detectados, Almeida & Nerosky (2006, p. 12) consideram necessário 

haver “estreita articulação entre o planejamento, a programação, a orçamentação e a avaliação”.  

Na realidade, estão em causa a ligação lógica do planejamento à programação, a 
necessária integração da orçamentação com a programação, e a possibilidade 
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efetiva de avaliar a performance da ação e dos gastos públicos, sem o que falha 
qualquer tentativa política de procura de transparência e de rigor da informação 
pública (ALMEIDA & NEROSKY, 2006, p. 11). 
 

Essa integração, porém, pode enfrentar resistências, pois altera procedimentos antigos e “enfrenta 

níveis de autoridade existentes”, o que demanda um processo progressivo, de longa duração, em 

que coexistam determinação política, capacidade de liderança e controle técnico (ALMEIDA & 

NEROSKY, 2006, p. 12). 

 

Segundo Almeida & Nerosky (2006), a questão política será mais facilmente resolvida na medida 

em que a mais alta administração perceber que ela será a principal beneficiada, pois essa 

alteração de procedimentos tem como resultado atender às pressões da opinião pública, que cobra 

por utilização mais racional dos recursos públicos e pela melhor qualidade dos serviços 

oferecidos. 

 

Dada a crítica apresentada neste capítulo, relativa à não utilização de indicadores de custos, 

torna-se importante incluir informação sobre o processo de instalação do Sistema de Custos, 

atualmente em curso. A preocupação com a apuração dos custos no setor público está presente na 

legislação, como no Artigo 99 da Lei nº 4.320, de 1964 (BRASIL, 1964) e no Artigo nº 50, § 3o 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, de 2000 (BRASIL, 2000), que exige que a administração 

mantenha “sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial”.   

 

Entretanto, mesmo em face das determinações legais, não havia apuração de custos na totalidade 

da administração pública, pela falta de “metodologia adequada, capaz de ser aplicada 

sistematicamente e uniformemente para toda a administração pública federal” (MACHADO & 

HOLANDA, 2010, p. 793). Apenas neste ano foi criado o Sistema de Informação de Custos do 

Governo Federal – SIC, por meio da Portaria n. 157, de 09 de março de 2011 (BRASIL, 2011), 

com a seguinte perspectiva: 

Os administradores do setor público necessitam de um conjunto de informações 
gerenciais para cumprir com eficiência, eficácia e efetividade as políticas 
públicas. Dessa forma, impõe-se a necessidade de um sistema de informação de 
custos capaz de auxiliar decisões típicas, tais como comprar ou alugar, produzir 
internamente ou terceirizar determinado serviço ou atividade. Ou, ainda, permitir 
comparações entre os custos de atividades ou serviços iguais produzidos por 
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unidades organizacionais diferentes, objetivando conhecer e estimular a 
melhoria da performance de seus dirigentes. Além disso, as informações de 
custos, associadas aos benefícios das políticas públicas, deveriam ser a base para 
a formulação da proposta orçamentária, sendo o orçamento o fio condutor que 
permite executar as despesas e prestar os serviços públicos planejados.  
(HOLANDA ET AL., 2010, p. 8) 
 

Entretanto, a implantação do Sistema de Custos e obtenção de resultados depende de alguns 

fatores, como apontam Machado & Holanda (2010), entre eles a adoção do regime de 

competência de forma completa, para o que são necessários aperfeiçoamentos na contabilidade 

pública e fomento do debate sobre a mensuração dos custos, para que haja conscientização sobre 

a relevância de se melhorar a qualidade do gasto público. 

 

Machado & Holanda (2010) observam, ainda, que 
 
[...] vale lembrar, com base em evidenciação empírica, que a mudança não se 
fará por decreto, será preciso aperfeiçoamento contínuo do arcabouço conceitual 
e, sobretudo, mudanças de comportamentos. A par de todas as possibilidades, o 
maior desafio é fazer com que as informações geradas sejam úteis e apropriadas 
ao processo decisório (MACHADO & HOLANDA, 2010, p. 818). 
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4 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS   

 

 

Depois da apresentação dos conceitos gerais e análise do orçamento público federal, procura-se 

neste capítulo descrever os procedimentos no âmbito desta Casa. De início, são detalhados os 

procedimentos prévios, os passos para a elaboração da proposta orçamentária e a legislação 

observada. Apresenta-se, ainda, informações sobre o processo até a aprovação da proposta do 

orçamento e respectivo encaminhamento para a Secretaria de Orçamento e Planejamento do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Procurou-se, também, investigar as conexões 

existentes entre o processo de Planejamento Orçamentário e o Planejamento Estratégico, com 

apresentação dos programas estratégicos que integram o orçamento da Câmara dos Deputados, 

finalizando com informações sobre os indicadores existentes. 

 

 

4.1 O processo do Planejamento Orçamentário  

 

 

O Planejamento Orçamentário da Câmara dos Deputados vincula-se às orientações, coordenação 

e supervisão técnica da Secretaria de Orçamento Federal (SOF), órgão central do orçamento 

público federal, obedecendo ainda a ampla legislação, que compreende a Constituição Federal, a 

Lei Complementar nº 101, de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2000) e leis 

afins, bem como o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e demais regulamentos.  

 

Assim, a programação orçamentária da Câmara dos Deputados abrange uma série de fases e de 

procedimentos, descritos a seguir. 

 

4.1.1 Procedimentos prévios  

 

Os procedimentos que precedem a elaboração da proposta incluem consulta aos diversos setores 

internos; análise dos contratos em vigor, com previsão dos respectivos gastos, ponderando-se a 
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inflação do período; previsão das despesas com pessoal e de caráter continuado; projeção das 

despesas correntes, que envolvem, entre outras, contratos e convênios para manutenção de 

máquinas e equipamentos, limpeza, policiamento externo, conservação dos prédios 

administrativos e residências oficiais, publicações, reprodução de documentos, serviços relativos 

à Rádio, TV e Jornal da Câmara, tarifas de água e esgoto, energia elétrica, telefone e serviços 

postais, aquisição de softwares e serviços de informática, fornecimento de passagens aéreas aos 

deputados, convidados e depoentes das Comissões, auxílios moradia, creche, transporte e 

alimentação, ressarcimento de despesas realizadas pelos parlamentares no exercício do mandato 

parlamentar, diárias, participação no programa de saúde dos servidores (Pró-Saúde), aquisição de 

materiais de consumo diversos, aquisição de material para distribuição gratuita (prêmios, 

medalhas, comendas), treinamento do quadro funcional; e estimativa dos investimentos 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2009d). 

  

4.1.2 Elaboração da Proposta  

 

A proposta de Orçamento é elaborada com base no conjunto das demandas efetuadas por todas as 

Unidades que a compõem. O Núcleo de Elaboração Orçamentária faz uma análise preliminar e há 

negociação prévia com os setores com relação às demandas, ponderando-se os limites 

encaminhados pela SOF (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2009d).  

 

Para efeito de distribuição do teto orçamentário, a Câmara dos Deputados utiliza os critérios 

seguintes: o valor relativo a Pessoal e Encargos Sociais pode apenas ser distribuído entre 

elementos desse grupo de despesa, enquanto no limite relativo a Outras Despesas Correntes e a 

Investimentos, têm prioridade o custeio administrativo e operacional do Órgão, a cota do 

exercício da atividade parlamentar e os benefícios aos servidores (gastos incomprimíveis) 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2009d).  

 

O processo inclui, ainda, procedimentos relativos ao Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados, 

instituído pela Resolução n. 18, de 29 de dezembro de 1971 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

1971), que abrangem a previsão da receita e a programação da despesa, sendo que todas as 

receitas do Fundo Rotativo são resultantes de arrecadação direta da Câmara e vinculadas a 
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despesas próprias. As receitas dividem-se em não-financeiras, referentes à terceirização da folha 

de pagamento dos agentes públicos, ao recebimento de taxas de inscrição em concursos públicos, 

provenientes de multas a fornecedores, de editais de licitação, de taxas de emissão de 2ª via de 

crachá; e financeiras, que se referem à amortização de antigos empréstimos, relativos a 

financiamentos de residências funcionais a servidores formalizados por meio de convênio com a 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH). Já o valor da 

programação da despesa limita-se ao montante da receita e respeita a Resolução que instituiu e 

dispõe sobre a função do Fundo Rotativo (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1971), referindo-se, 

portanto, ao processo legislativo, capacitação de recursos humanos, assistência médica e 

odontológica aos servidores, empregados e seus dependentes, ampliação e construção de edifícios 

da Câmara dos Deputados (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2009d).           

 

Por fim, a proposta orçamentária das Unidades Câmara dos Deputados e Fundo Rotativo da 

Câmara dos Deputados inclui quadros comparativos que apresentam os valores que a Casa 

necessita ou deseja, e propõe e o teto orçamentário imposto pela Secretaria de Orçamento Federal 

(SOF), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2009d).  

 

 

4.2 Fluxo da Proposta Orçamentária 

 

 

Após a consolidação, no Departamento de Finanças, dos dados de todos os setores, a proposta 

orçamentária é encaminhada à Mesa Diretora, nos termos do inciso XX do art. 15 do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, para integrar o projeto de Lei Orçamentária do ano seguinte 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2009d). 

 

Para melhor compreensão do fluxo do processo da proposta do orçamento, seguem dados da 

proposta orçamentária para o ano de 2010, que constituiu a Lei n. 12.017, de 2009 (BRASIL, 

2009), que dispôs sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2010: 

11/08/2009 - Diretor-Geral encaminha à Mesa Diretora.  
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12/08/2009 - Proposta é aprovada pela Mesa Diretora e encaminhada à Presidência da CD. 

13/08/2009 - Proposta é aprovada pelo Presidente da Câmara dos Deputados e encaminhada para 

constar do Projeto de Lei Orçamentária para 2010 (PLOA 2010) (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2009d).  

 

Observa-se que a data-limite para envio dos dados da Proposta Orçamentária da Câmara dos 

Deputados para a SOF (para o orçamento de 2010) seria 14 de agosto de 2009 (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2009d).  

 

Fixado o teto monetário e definidas as ações, os dados da proposta são inseridos no Sistema 

Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal (SIOP) e, após deliberação e 

aprovação pela Mesa e pelo Presidente da Câmara dos Deputados, a proposta é encaminhada à 

SOF para consolidação (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2009d).  

 

Importante acrescentar que no ano de 2010 houve diferença entre os valores da demanda e os 

colocados à disposição inicialmente pela SOF, com necessidade de recursos além do disponível. 

Esse problema foi resolvido com a edição de emendas ao orçamento contemplando aprovação de 

créditos suplementares para o orçamento da Casa (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2009d). 

 

 

4.3 Programação Orçamentária: Programas, Objetivos e Indicadores  

 

 

A Proposta Orçamentária para o ano de 2010 contém, ainda, dados consolidados do Programa de 

Trabalho da Câmara dos Deputados que tem a seguinte estrutura: seis programas orçamentários, 

com oito atividades, cinco projetos e nove operações especiais.  

 

Os Programas são os seguintes: 

 

 

 



73 
 

Código  Natureza do Programa 

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 

0553 Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados 

0681 Gestão da Participação em Organismos Internacionais 

0901 Operações Especiais: Outros Encargos Especiais 

1032 Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural 

 

Tabela 3 Programas Orçamentários da Câmara dos Deputados para 2010 
Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS (2009d) 
 

Referindo-se ao código 0553, “Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados”, que tem os 

objetivos específicos de “apreciar as proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a 

fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as 

demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros”, o 

Processo de Contas referente a 2010 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011, p. 23), observa que 

se trata de “Programa finalístico, ligado às atividades constitucionais e regimentais da Casa, de 

modo que praticamente todos os trabalhos desenvolvidos na Instituição constituem a própria 

execução do programa”. O mesmo documento informa que o referido programa não possui 

indicador, em razão da dificuldade em se avaliar o benefício gerado, e sugere formas possíveis de 

utilização de indicadores, que seriam as avaliações dos produtos da ação mais representativa – o 

processo legislativo, tais como o número de sessões em plenário e de reuniões em comissões, e 

quantidade de matérias apreciadas conclusivamente pelo plenário e nas comissões.  

 

Cumpre destacar, entretanto, que o Processo de Contas analisado (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2011) contém, às fls. 23 a 27, quadro com desdobramentos por função, 

subfunção, programa e ação, com dados como prioridade, unidade de medida, metas prevista e 

realizada em 2010 e meta prevista para 2011, sobre ações como número de sessões realizadas, 

porcentagem de reforma e construções de edifícios efetuadas, servidores beneficiados com os 

diversos programas, entre eles assistência médica, auxílio-alimentação, auxílio-transporte e 

assistência pré-escolar. 
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Observa-se que os indicadores existentes não demonstram os resultados de modo que se possa 

mensurar o desempenho dos diferentes programas e processos na gestão dos recursos à 

disposição da Casa, nos moldes apresentados por Silva & Drumon (2004).  

 

 

4.4 Elementos do Planejamento Estratégico integrantes do Planejamento 
Orçamentário 

 

 

A afirmação contida no Processo de Contas referente ao ano de 2010 permite evidenciar que foi 

pequena a parcela da participação do Planejamento Estratégico no Orçamento de 2010: 

Embora não se considere apropriado comparar programas e projetos de âmbito 
interno da Câmara dos Deputados com programas governamentais, os quais 
podem ser registrados no SIGPLAN e previstos na Lei Orçamentária Anual, 
além de manter correspondência com ações do Plano Plurianual, vale salientar 
que há um esforço na Casa no sentido de vincular os itens de programação 
orçamentária aos programas e projetos estratégicos. Com a vinculação 
sistematizada em 2011 dos itens que compõem os orçamentos das diversas 
unidades administrativas da organização aos programas e projetos corporativos 
será possível um melhor acompanhamento da execução orçamentária da 
estratégia (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011, p. 20). 

 

Por meio de uma investigação dos Projetos Estratégicos relacionados a Itens de Programação 

Orçamentária da Casa, no Processo de Contas referente a 2010 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2011), constatou-se que houve a vinculação de programas a cinco itens de programação, em 

2010. Dois itens são relativos a “Outras Despesas Correntes” e os Projetos são: Gestão de 

Projetos e Gestão de Processos, da Assessoria de Projetos e Gestão (APROGE). Os outros três 

itens referem-se a “Investimentos”, os Projetos são: Gestão de Processos e Programa de 

Infraestrutura e Serviços de Tecnologia da Informação, do Centro de Informática (CENIN) e do 

Departamento Técnico (DETEC).  

  

A tabela a seguir apresenta dados dos itens de programação e dos projetos estratégicos 

vinculados.  
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Tipo Ação 
Orçamentária Item de Programação Valor atual Valor 

Empenhado 

 

Contratos 

 

Processo 
Legislativo 

Personalização do ambiente corporativo de 
gestão de projetos, com transferência de 
conhecimento, utilizando as ferramentas MS 
Project Server e MS Project Professional 

 

     4.500,00 

 

     4.500,00 

 

Serviços 

 

Capacitação 
de Recursos 
Humanos 

 

Treinamento em gestão de projetos, gestão de 
processos, gestão estratégica e temas 
correlatos 

40.000,00   15.380,00 

 

Materiais 
Permanentes 

 

Processo 
Legislativo 

 

Aquisição e implantação de ferramenta de 
modelagem de processos – BPM. 

209.000,00    84.766,52 

 

Materiais 
Permanentes 

 

Processo 
Legislativo 

 

Fornecimento e instalação de sistema de 
geração de emergência para o complexo 
Avançado 

2.440.000,00 2.440.000,00 

 

Materiais 
Permanentes 

 

Processo 
Legislativo 

 

Fornecimento e instalação de sistema de no-
break para o Complexo Avançado 

1.139.990,00 1.139.990,00 

 

Tabela 4 Vinculação entre itens de Programação Orçamentária e Programas Estratégicos  
Fonte: Câmara dos Deputados (2011, p. 20).  

 

A Tabela 5 permite evidenciar que, considerando o valor total empenhado, em 2010 a 

participação do Planejamento Estratégico na Programação Orçamentária ainda é muito incipiente: 

0,003378% do total de Outras Despesas Correntes e 6,621962% do total de Investimentos. 

 

Grupo de Despesa 
Empenhada 

Total da Despesa Empenhada 

Despesa Empenhada Vinculada ao Planejamento 
Estratégico 

Total 
Porcentagem (em relação ao 
total) 

Outras Despesas 
Correntes 

         588.550.449,63           19.880,00          0,003378% 

Investimentos            55.342.453,85      3.664.756,52          6,621962% 

 

Tabela 5 Comparação entre as despesas do Planejamento Estratégico empenhadas em 2010 e o total do Empenho 
para o respectivo grupo de despesas. 
Fonte: Câmara dos Deputados (2011) 
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5 INTEGRAÇÃO ENTRE O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E O 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

 

Este capítulo tem o objetivo de analisar comparativamente os conceitos sobre o processo de 

Planejamento Estratégico e de Planejamento Orçamentário, especificamente no que se refere ao 

processo orçamentário. De início, apresentam-se observações sobre o Orçamento-Programa em 

relação com os conceitos de Planejamento Estratégico. O tópico seguinte apresenta a sugestão de 

Lopes & Blaschek (2005) de integração entre o Planejamento Orçamentário e o o Planejamento 

Estratégico.   

 

 

5.1 Considerações sobre a relação entre o Orçamento-Programa e o 
Planejamento Estratégico 

 

 

Comparando-se os conceitos de Orçamento-Programa e Planejamento Estratégico, pode-se 

observar que ambos compartilham diversas características, notadamente o foco nos objetivos e 

metas e nos recursos destinados a alcançá-los. 

 

Ambos os sistemas envolvem tomada de decisões sobre alocação de recursos organizacionais, 

tomam como premissa as políticas básicas da organização na formulação dos seus programas e 

processos, e têm como função atingir os objetivos previamente designados. 

 

O Orçamento-Programa é uma ferramenta poderosa de planejamento que, assim como o 

Planejamento Estratégico, preocupa-se com a tomada de melhores decisões presentes com vista a 

atender necessidades futuras (STEINER, 2011).   

 

Alcançar objetivos e metas, acompanhar, avaliar e controlar a execução dos programas, com 

detalhamento de como os resultados serão atingidos, bem como a preocupação relativa aos 

créditos orçamentários necessários sãos características, tanto deste tipo de Orçamento (FORTES, 
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2006) quanto do Planejamento Estratégico, especificamente na descrição dos elementos do 

Balanced Scorecard, ferramenta que transforma os objetivos em medidas e em que os programas 

têm metas e prazos definidos (NORTON, 2010). 

 

O Orçamento, nesta perspectiva, muito mais do que número e valor, é um instrumento que 

estabelece união entre o planejamento e as funções de execução, acompanhamento e controle 

orçamentário.  Nele, a alocação de recursos é relacionada a objetivos e metas, não mais para 

obtenção de meios para determinada necessidade, como feito no orçamento tradicional. Essa 

união entre alocação de recursos e os objetivos a serem atingidos é, também, característica do 

Planejamento Estratégico.  

 

O Orçamento-Programa é um sistema que relaciona os propósitos, objetivos e metas aos 

programas propostos, com os custos detalhados de cada um e indicadores quantitativos dos 

resultados alcançados. Assim, a utilização de Indicadores é característica em comum com o 

Planejamento Estratégico. 

 

Esse orçamento amplia as funções do orçamento tradicional, ao verificar a eficiência, a eficácia e 

a efetividade das atividades públicas (FORTES, 2006), elementos que são princípios do 

Planejamento, de acordo com (OLIVEIRA, 2009).  

 

Dado o exposto conclui-se que o Orçamento-Programa, se aplicado na forma previamente 

estabelecida, constituiria ferramenta adequada para a concretização dos objetivos do 

Planejamento Estratégico. 

 

 

5.2 Integração entre os processos de planejamento  

 

 

Lopes e Blaschek (2005) propõem sistema em que a primeira etapa consistiria da elaboração do 

Planejamento Estratégico, incluindo-se o estabelecimento das diretrizes gerais, como a missão, 

valores e objetivos da Instituição. Essa fase não contemplaria destinação de recursos, nem 
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mensuração de resultados. As estratégias seriam estabelecidas e constituiriam Contratos de 

Gestão.  

 

A partir dessas diretrizes, no passo seguinte a organização desenvolveria o plano operacional, 

com o orçamento como produto final. O orçamento, então, incluiria planos detalhados, contendo 

estimativas de despesas, padrões de desempenho dos gestores, metas operacionais quantificadas. 

Esses planos também estipulariam os prazos para cumprimento das metas, estabelecidas de 

acordo com o que consta do Planejamento Estratégico e com objetivo de criação de valor, de 

acordo com os recursos disponíveis. Dessa forma, esse orçamento contemplaria as operações da 

organização, obedecendo ao que foi estabelecido no Planejamento Estratégico, abrangendo os 

aspectos financeiros, quantitativos, qualitativos e intangíveis: as metas que contidas do 

Orçamento teriam origem no Planejamento Estratégico (LOPES & BLASCHEK, 2005). 

 

Lopes & Blaschek (2005) sugerem, ainda, a criação de “dois orçamentos, com finalidades e 

usuários distintos, porém integrados” (p. 51), que atenderiam à necessidade, para os órgãos 

públicos, de supervisão legal exercida pelos órgãos de controle, e à possibilidade de intervenção 

dos gestores para utilização dos recursos com vistas à criação de valor. Um deles seria o 

orçamento oficial, que é inserido no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal (SIAFI), enquanto o outro seria o orçamento gerencial, sujeito às restrições do orçamento 

público, porém sem necessidade de obediência aos ritos burocráticos, com subdivisões por áreas 

de responsabilidade. Este segundo orçamento, chamado pelos autores de “gerencial”, teria como 

premissa o estabelecimento de sistema de custos, que integraria a mensuração da criação de 

valor, e tornaria possível avaliar o desempenho dos gestores e de suas áreas de responsabilidade, 

comparando-se os resultados obtidos com os resultados orçados.  

 

Observa-se que o Orçamento-Programa possui as características desse orçamento sugerido por 

Lopes & Blaschek (2005). Entretanto, verificou-se, na análise efetuada, que o Planejamento 

Orçamentário da Câmara dos Deputados não tem todas as características de Orçamento-

Programa, como demonstra a falta de utilização de indicadores quantitativos e qualitativos que 

relacionem os programas e ações aos resultados obtidos, em comparação aos objetivos 

estabelecidos.   
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A efetiva implementação de um sistema de custos, conforme proposta de Machado & Holanda 

(2010), permitiria a construção de indicadores quantitativos em maior consonância com a 

realidade administrativa, transformando o Planejamento Orçamentário em uma ferramenta prática 

e efetiva para o Planejamento Estratégico.  

 

Assim, o esforço despendido e os resultados alcançados com o Planejamento Estratégico em 

curso na Casa poderiam convergir para a construção de um sistema único, em que o 

Planejamento Orçamentário fosse parte integrante, nos moldes sugeridos por Lopes & Blaschek 

(2005). Ressalve-se, no entanto, que com o Planejamento Orçamentário atendendo a todos os 

requisitos do Orçamento-Programa, não seria necessária a elaboração de um segundo orçamento. 

Em resumo, esse sistema teria início com o Planejamento Estratégico e o Planejamento 

Orçamentário seria passo subsequente, em processo que abarcaria todos os setores, gestores e 

servidores, todos engajados no mesmo objetivo: cumprir a missão da Câmara dos Deputados, 

atendendo às expectativas e exigências do Governo e da sociedade.  

 

Um exemplo prático da utilização desse tipo de integração entre o Planejamento Estratégico e 

Planejamento Orçamentário pode ser evidenciado no sistema adotado no Condado de Maricopa, 

Arizona, Estados Unidos, desde o ano 2000, denominado “Gestão por Resultados”. Essa Gestão é 

um sistema gerencial composto por vários elementos interligados, que formam um círculo que se 

retroalimenta, o “Círculo de Resultados”, transcrito a seguir (MARICOPA, 2010).  
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Figura 3 Gestão Para Resultados 
Fonte: MARICOPA, (2010b)6  
 

Como se observa na figura, o orçamento é parte integrante da Gestão para Resultados, situando-

se após o Planejamento Estratégico, pois, para que tenha impacto significativo, o Planejamento 

deve ser seguido por processo concreto de identificação e aplicação dos recursos necessários para 

que os resultados propostos sejam atingidos. Os estágios seguintes do círculo são, da mesma 

forma, dependentes do orçamento, pois a alocação de recursos e a expectativas de desempenho 

são básicas para a entrega, análise e comunicação dos resultados e, consequentemente, para a 

avaliação e implementação de melhora do processo (MARICOPA, 2010).  

 

 

 

 

 

                                                 
6 Tradução nossa.  

Planejamento para Resultados 

Visão, Missão, Valores; 
 Estudo do Ambiente; 

 Prioridades e Objetivos Estratégicos;  
 Programas, Atividades e Serviços;  

 Planos de desempenho dos servidores. 
 

Medição para Resultados  
Família de Indicadores; 
Benchmarks e Metas; 

Coleção de padrões de dados. 

Orçamento para Resultados 
Orçamento baseado em atividades; 

 Alinhamento entre o Orçamento e os  
 Objetivos e prioridades estratégicos; 

 Alocação de Recursos. 

 

            Entrega de Resultados 
Implementação das Estratégias e dos Planos de 
Ação; Entrega de Serviços e Coleta de Dados; 

Pesquisa com clientes e empregados; Monitoração 
do Programa e da Performance do Orçamento. 

Análise e Comunicação 
dos Resultados 

Validação, Gravação dos 
Resultados e Análise dos Dados; 

Comunicação dos Resultados; 
Celebração das Vitórias.  

Avaliação e Melhora dos 
Resultados  

     Avaliação do Programa;  
     Melhora do Processo; 

     Avaliações dos Empregados; 
     Decisões sobre programas e políticas. 

 
   

   

GGGeeessstttãããooo   pppaaarrraaa   

RRReeesssuuullltttaaadddooosss   
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

 

Os estudos e observações realizados no presente trabalho permitiram evidenciar a importância da 

utilização do Planejamento Orçamentário como ferramenta que possibilita a concretização dos 

objetivos estabelecidos no Planejamento Estratégico. O levantamento das utilizações dos dois 

processos de planejamento na Câmara dos Deputados e o estudo comparativo entre os conceitos 

teóricos e as práticas adotadas possibilitaram a identificação de pontos críticos e relevantes a 

serem observados. Entre eles destacam-se a compreensão das diferenças entre práticas gerenciais 

do setor público e do privado, a importância da utilização de indicadores eficazes, a efetiva 

utilização do orçamento-programa e a necessidade de integração entre o Planejamento 

Orçamentário e o Planejamento Estratégico.  

Inicialmente, observa-se que a implantação do Planejamento Estratégico no setor público 

apresenta características peculiares quando comparada à efetuada no setor privado, resultantes de 

uma maior complexidade na mensuração da qualidade e do desempenho nas organizações 

públicas. Tal complexidade, por sua vez, dificulta a especificação dos objetivos estratégicos, 

principalmente em termos financeiros. Assim, para superar esse desafio, é aconselhável que os 

objetivos sejam expressos da maneira mais específica possível. Nota-se que esses objetivos são 

múltiplos nas organizações públicas, enquanto nas empresas privadas há um compartilhamento 

de um objetivo comum, financeiro, visando principalmente ao lucro. Além disso, as decisões 

relevantes do setor público são determinadas por fatores políticos, com utilização de critérios 

como o interesse público, a eficiência política e a análise de custo e benefício, enquanto no 

âmbito privado normalmente o critério para as decisões é o econômico. Entretanto, apesar das 

diferenças tornarem o processo do Planejamento Estratégico do setor público mais complexo, 

isso não impede sua implantação, nem a utilização das lições aprendidas pelo setor privado. 

 

Sobre o processo de Planejamento Estratégico instaurado na Câmara dos Deputados, observa-se 

que apenas uma parte da estrutura, a área de apoio técnico administrativo e legislativo, participa 

do processo, contrastando-se com os conceitos pesquisados que apontam como essencial a 

mobilização da organização de forma global e a identificação da estratégia como tarefa de todos. 
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De fato, os relatos de implantação demonstram que o Planejamento Estratégico constitui estrutura 

paralela à formal, resultando em grandes dificuldades, como tempo reduzido para as atividades, 

falta de poder para os gerentes de projeto e entraves legais para gratificação ou responsabilização 

das equipes dos projetos.  

 

Da comparação entre os resultados obtidos pelo Planejamento Estratégico e os objetivos 

respectivos que compõem o Mapa Estratégico Corporativo7 da Instituição, verifica-se que a 

maioria dos resultados enquadra-se na perspectiva “Pessoas e Tecnologia”, que se situa na base 

do Mapa. Considerando-se a concepção de causa e efeito do mapa, em que os objetivos de cada 

perspectiva são condição para a consecução dos objetivos da perspectiva superior, conclui-se que 

o processo de Planejamento Estratégico da Câmara dos Deputados encontra-se em estágio inicial. 

Dessa forma, evidencia-se que há necessidade do cumprimento de condições básicas para que 

seja possível a realização de atividades que levem à concretização dos objetivos estratégicos 

relacionados com as perspectivas “Papel Institucional” e “Público-alvo”, do topo do Mapa.  

 

Nota-se, ainda, da análise do Mapa Estratégico Corporativo, ausência de informações quanto à 

avaliação de desempenho da Instituição e de sua vinculação com a aplicação dos recursos 

financeiros. Nesse sentido, parece não existir uma utilização correta dos indicadores como 

elementos essenciais para se conhecer a forma como os recursos alocados  são empregados para a 

obtenção dos resultados, nem tampouco o alinhamento desses resultados com os objetivos 

previamente estabelecidos. Esses indicadores deveriam ser tomados em consideração no processo 

de decisão, destacando-se a importância de uma análise de custo-benefício entre várias opções 

disponíveis.  

 

Dos oito indicadores estabelecidos pelo Planejamento Estratégico da Câmara dos Deputados, seis 

medem o desempenho das atividades de planejamento (número de reuniões de avaliação 

estratégica efetuadas, número de objetivos estratégicos relacionados com indicadores, a 

quantidade de processos identificados, mapeados e modelados, e o mapeamento de competências 

técnicas), enquanto os dois indicadores restantes informam sobre a entrega de soluções em 

tecnologia da informação e a redução do tempo gasto com aquisição. Interessante observar, por 

                                                 
7 Constante da página n. 39.   
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sua vez, que as mensurações existentes no planejamento orçamentário não se alinham com 

aquelas apresentadas no planejamento estratégico. O conteúdo do relatório de desempenho da 

Instituição contém indicadores tais como quantidade de sessões realizadas, porcentagem de 

reforma e construções de edifícios efetuadas, e número de servidores beneficiados com os 

diversos programas de assistência. Nesse sentido, ratifica-se a ausência de indicadores que 

relacionem a gestão dos recursos financeiros aos resultados obtidos pelo Planejamento 

Estratégico. Não se identifica, por exemplo, indicadores que revelem a economia resultante com 

a redução de tempo despendido com os processos de aquisições ou com as soluções de tecnologia 

de informação efetivamente implementadas.  

 

Do exposto, conclui-se ainda  que, da forma como são atualmente conduzidos, os Planejamentos 

Estratégico e Orçamentário constituem processos independentes, com participação mínima de 

itens do Planejamento Estratégico no Orçamento, em contraste com os conceitos teóricos 

pesquisados, que reputam como essencial para os gestores a avaliação do desempenho 

orçamentário em relação à consecução dos objetivos designados no Planejamento Estratégico. 

 

Quanto às inter-relações entre os planejamentos estratégico e orçamentário a pesquisa permitiu 

evidenciar que a utilização correta dos métodos e procedimentos propostos pelo orçamento-

programa constitui uma ferramenta apropriada para o alcance de objetivos estratégicos. Embora o 

processo de Planejamento Orçamentário da Câmara dos Deputados esteja adequado aos padrões 

da legislação, não contempla plena utilização dos conceitos de Orçamento-Programa. Esses 

conceitos incluem definição de objetivos de forma clara, detalhada e distribuídos por prioridade,  

alocação de recursos em função dos objetivos, inclusão dos custos dos programas e utilização de 

indicadores e padrões de avaliação dos resultados. O orçamento-programa facilitaria a 

identificação de indicadores capazes de mensurar os custos das atividades, projetos e processos, 

permitindo não só uma alocação de recursos de forma mais eficiente, mas também uma avaliação 

de desempenho em consonância com os objetivos estratégicos definidos. 

 

Tais questões apontam, portanto, para a necessidade de integração entre a orçamentação e a 

programação: os dois processos de planejamento convergindo para um único sistema, em que o 

Planejamento Estratégico constituiria a primeira etapa, com o estabelecimento das diretrizes 
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gerais (missão, valores e objetivos estratégicos), seguido pelo Planejamento Orçamentário, que 

abrangeria a elaboração de planos detalhados, com fixação de despesas, padrões de desempenho 

dos gestores e metas operacionais quantificadas, incluindo, por sua vez, todas as características 

de Orçamento-Programa. Um sistema com essa dinâmica, em que os recursos do Planejamento 

Orçamentário estivessem atrelados aos projetos e atividades designados no Planejamento 

Estratégico, poderia ter como resultado o direcionamento mais efetivo para que os objetivos 

estratégicos fossem de fato atingidos. 

 

Finalmente, a partir dos resultados obtidos propõe-se que o estudo da integração prática entre os 

Planejamentos Estratégico e Orçamentário seja objeto de aprofundamento, especialmente 

observando-se a utilização de todos os conceitos de orçamento-programa e a inclusão de 

indicadores que avaliem o desempenho orçamentário em relação aos objetivos estratégicos. A 

investigação e avaliação de experiências de sucesso em instituições similares à Câmara dos 

Deputados apresentam-se, assim, como possíveis alternativas com vistas a encontrar soluções 

para a integração sugerida.  
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