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Relato de 4 experiências “pessoais” recentes no âmbito do 
Governo Federal

IPEA/SAE 2008-2010:
Projeto Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro (PDB).

SPI/MPOG 2011-2012:
Dimensão Estratégica do Desenvolvimento (PPA 2012-2015).

MD/SISPED 2015:
Defesa 2035 – visão prospectiva.

IPEA/SAE 2008-2018:
Projeto Diálogos para o Desenvolvimento
Projeto Pensamento Estratégico, Planejamento Governamental e Desenvolvimento no Brasil Contemporâneo



1. Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro
Ipea 2008-2010



Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro
Ipea 2008-2010

MÉTODO
1. Amplo diagnóstico setorial ou temático, relativo às 7 dimensões 

cruciais do desenvolvimento definidas previamente.
2. Rede de conexões entre diagnósticos e status atual (i.é: primeira 

década de 2000) das políticas públicas respectivas em cada 
caso.

3. Identificação de sinergias e/ou sobreposições e/ou conflitos 
entre políticas públicas e destas com os respectivos diagnósticos 
setoriais ou temáticos.

4. Breve análise prospectiva e propositiva em cada caso, para um 
horizonte de 10 anos = Brasil 2022.



2. Análise da Dimensão Estratégica do Desenvolvimento
SPI/MPOG 2012-2015



2. Análise da Dimensão Estratégica do Desenvolvimento
SPI/MPOG – PPA 2012-2015

MÉTODO
1. Análise retrospectiva de médio prazo (10 anos), metodologicamente ancorada em duas elaborações:a. Ricardo Bielschowsky: modelo das três frentes de expansão.b. IPEA: Projeto Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro, com adaptações.
2. Ênfase nas realizações do governo e políticas públicas / programas temáticos do PPA 2012-2015, em suas conexões com os resultados (em termos de efetividade) no período recente.
3. Tentativa de identificação de gargalos e possibilidades ao crescimento econômico, mas em horizonte de curto/médio prazo – horizonte de realização do PPA vigente.
4. Tentativa de constituir-se em instrumento efetivo de planejamento do governo federal, visando servir de referência conceitual e programática aos planejamentos setoriais com vistas a um esforço posterior (e jamais realizado) de alinhamento estratégico ministerial, construção de soluções comuns ou integradas em planejamento e gestão no nível federal e federativo de governo.



Ministério
do Planejamento

Resumo das Estratégias dos PPAs 2004-2015






Inclusão social;
Desconcentração de renda (valorização do salário mínimo);
Fortalecimento mercado interno;
Redução vulnerabilidade externa;
Fortalecimento da democracia e da cidadania;
Investimento em infraestrutura .

Manutenção e expansão dos investimentos em infraestrutura (PAC, MCMV);
Garantia para a educação de qualidade (PDE);
Agenda Social, ampliação do Programa Bolsa Família.

Projeto Nacional de Desenvolvimento:redução das desigualdades regional e entre o rural e o urbano;
Transformação produtiva ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda;
Erradicação da pobreza extrema (BSM).

PPA 2004-2007 PPA 2008-2011 PPA 2012-2015



Fortalecimento do 
mercado interno 

Expansão dos 
investimentos em 
infraestrutura 
econômica e social

Expansão do 
investimento para 
ampliar a capacidade 
produtiva em 
recursos naturais

• Transferência de renda (PBF, BBC, RGPS)
• Valorização do salário mínimo
• Expansão do crédito
• Simplificação e desoneração tributária
• Desoneração ao consumo
• Expansão/melhoria dos serviços públicos

• Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
• Programa Minha Casa, Minha Vida
• PIL
• Bancos Públicos

• Programa de Investimento (Pré-sal)
• PAC (energia)
• Programa de concessões (ex. BR 163)
• Crédito  rural do Banco do Brasil
• Empresas estatais

Crescimento 
econômico 
sustentável

Redução das 
desigualdades 

sociais e regionais

Dimensão econômica da estratégia de desenvolvimento
(crescimento econômico com redução da desigualdade)

Vetores de 
expansão
Vetores de 
expansão Políticas e ações 

públicas e privadas
Políticas e ações 

públicas e privadas
Resultados 
esperados
Resultados 
esperados



Promoção social
(oportunidades/ 

Resultados)
Ofertar e regular de bens e serviços 

sociais
(Educação, cultura, trabalho, Agrário,  

ações transversais)

Diminuir custos de produção

Demanda

Proteção social
(Solidariedade social)Transferência de renda e ofertar e 

regular bens e serviços sociais
(Seguridade Social )

Oferta

Circuito de influencia

Aumentar
inovação e produtividade

Aumentar Consumo:
(das famílias, grupos, indivíduos 

e do consumo intermediário)

Aumentar Investimento
(Ampliação e melhoria da infraestrutura 

Econômico e Social)

Conservação e
recuperação ambiental

ECONÔMICO
Crescimento

da economia, do 
emprego  e renda

Aumentar 
Produtividade

competitividade
Estabilidade

macroeconomia
SOCIAL

Superação da 
pobreza extrema

Maior qualidade na 
oferta de bens e 

serviços
Reduzir

desigualdades
Aumentar e utilizar 

conhecimento e 
capacidades

AMBIENTAL
Aproveitamento 
sustentável da 
biodiversidade

Resultado  esperado

Fomentar as potencialidades
locais e regionais

TERRITORIAL
Redução das 

desigualdades

SOCIAL

ECONÔMICO

AMBIENTAL

TERRITORIAL

POLÍTICO/
INSTITUCIONAL

Política social
(garantia de direitos)

Política
Macroeconômica 
(Fiscal, cambial, 

Monetária e 
Creditícia)

Políticas para
Infraestrutura 

Econômica e  social

Política 
Externa e defesa

nacional

Políticas para 
Produção e 

inovação

Planejamento,
gestão e 

participação social

PolíticasDimensões

Fortalecimento do Estado e 
ampliação da participação 

política e social

POLÍTICO/
INSTITUCIONAL

Ampliação da
Democracia

Institucionalização 
dos direitos da 

cidadania
Inserção  

internacional 
soberana

Política de
desenvolvimento

regional

Política Ambiental

Defesa e promoção dos
interesses nacionais

Dimensões do desenvolvimento, políticas públicas, e resultados esperados da 
estratégia de desenvolvimento brasileiro entre 2003 e 2013



UTILIZAÇÃO DA REDE DE INFRAESTRUTURA 2002 2013
TRANSPORTES
Bilhetes pagos em voos regulares nacionais 34,3 milhões 89,9 milhões
Movimentação de passageiros nos aeroportos 71,2 milhões (2003) 193,1 milhões
Movimentos de pouso e decolagem nos aeroportos 723 mil (2007) 1.095 mil
Frota de veículos 39,0 milhões (2004) 82,0 milhões
Transporte interestadual rodoviário de passageiros 70,4 milhões (2003) 54,4 milhões
Movimentação de contêineres (ton) 35,0 milhões 98,0 milhões
Movimentação de carga nos portos e Terminais (ton) 529 milhões 931 milhões
Carga transportada em ferrovias (tu) 389 mil (2006) 463 mil
ENERGIA
Número de unidades consumidoras 52,8 milhões (2003) 74,6 milhões
Oferta Interna de Energia Elétrica (OIEE) per capita 2444,5 Kwh/hab (2006) 3020,8 Kwh/hab
COMUNICAÇÕES
Telefones móveis ativos 34,8 milhões 271,1 milhões
Telefones fixos ativos 38,7 milhões (2006) 44,3 milhões
Assinantes de TV 3,5 milhões 18,0 milhões
Domicílios com acesso à internet 12,9 % (2005) 40%
AMPLIAÇÃO DA REDE DE INFRAESTRUTURA 2002 2013
TRANSPORTES
Extensão da malha rodoviária pavimentada (km) 156,4 mil 202,6 mil
Extensão concedida (km) 11,96 mil (2008) 15,4 mil
Extensão da malha ferroviária (km) 28,8 mil (2004) 29,6 mil
ENERGIA
Capacidade instalada de geração (MW) 82,5 mil 126,7 mil
Extensão de linhas de transmissão (km) 72,5 mil 116,8 mil
Capacidade de transformação (MVA) 166,2 mil 278,3 mil
COMUNICAÇÕES
Escolas públicas urbanas com banda larga 21,3 mil (2008) 62,5 mil

Utilização e Ampliação da Rede de Infraestrutura. Brasil: 2002 e 2013



POLÍTICAS SOCIAIS 2002 2013
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Famílias beneficiárias do Bolsa Família 3,6 milhões (2003) 14,1 milhões
Beneficiários do BPC e RMV3 2,3 milhões 4,2 milhões
PREVIDÊNCIA
Beneficiários do RGPS 18,9 milhões 27,0 milhões
TRABALHO E RENDA
Beneficiários do Seguro Desemprego 4,8 milhões 8,6 milhões
Beneficiários do Abono Salarial 6,5 milhões 21,4 milhões (2012)
SAÚDE
Procedimentos Ambulatoriais 1.883,5 milhões 3.794,2 milhões
Atendimentos na Atenção Básica 868,0 milhões 1.200,8 milhões
Atendimentos na Atenção Especializada 146,4 milhões 447,0 milhões
Internações Eletivas 1,5 milhão 2,2 milhões
Internações de Urgência5 10,6 milhões 9,1 milhões
EDUCAÇÃO
Matrículas na Educação Infantil 4,4 milhões 5,4 milhões
Matrículas no Ensino Fundamental Regular 33,3 milhões 24,7 milhões
Matrículas no Ensino Fundamental em Tempo Integral 1,3 milhão (2010) 3,1 milhões
Matrículas no Ensino Médio Regular 7,6 milhões 7,25 milhões
Pnae - Alunos Beneficiados 36,9 milhões 43,3 milhões
PNLD - Livros Didáticos Adquiridos 96,0 milhões (2005) 132,7 milhões
Pnate - Alunos Beneficiados 3,2 milhões (2004) 4,4 milhões
Caminho da Escola - Ônibus Adquiridos 2.391 (2008) 6.225 (2010)
Matrículas na Educação Profissional de Nível Médio 279.143 749.675
Matrículas no Ensino Superior 1,1 milhão 1,9 milhão (2012)
Fies - Contratos Firmados 65.921 559.896
Prouni - Bolsas Ocupadas 95.612 (2005) 177.284
DESENVOLVIMENTO URBANO
Moradias do Minha Casa Minha Vida - 1,5 milhão
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Contratos realizados no Pronaf 0,9 milhão 2,2 milhões

Benefícios e Serviços Sociais Públicos Ofertados. Brasil: 2002 e 2013.



Aumento da Renda per capita e redução das desigualdades

¹Renda domiciliar per capita entre os indivíduos
²PIB per capita real (preços R$ de 2013)
³PNAD não foi coletada em 2010, devido a realização do Censo Demográfico.
Fonte: PNAD/IBGE e Contas Nacionais/IBGE. Elaboração SPI/MP.



3. MD e Sistema de Planejamento Estratégico de Defesa (SISPED)
Defesa 2035: visão prospectiva

MD/Sisped 2015-2016



MÉTODO
1. Identificar fatos e situações, conjunturais e/ou estruturais, relacionadas à segurança e à defesa do Brasil, cujas possíveis evoluções venham a impactar nas atribuições constitucionais e legais do Ministério da Defesa e das Forças Armadas.
2. Utilizadas fontes nacionais e estrangeiras: órgãos governamentais, institutos independentes, imprensa especializada e organismos multilaterais.
3. Eventos Futuros capazes de gerar grande impacto, mesmo que classificados como improváveis, foram analisados devido aos riscos a eles inerentes.
4. Detalhamento correspondente ao nível MD;  desdobramentos específicos a critério de cada Força.
5. Revisões quadrienais e acompanhamento permanente.

3. MD e Sistema de Planejamento Estratégico de Defesa (SISPED)
Defesa 2035: visão prospectiva

MD/Sisped 2015-2016



EXTERNO

INTERNO

ECONÔMICA
SOCIAL

AMBIENTAL
TECNOLÓGICA

POLÍTICA
MILITAR

DIMENSÕESAMBIENTES CONJUNTOS ANALÍTICOS PRODUTOS

FATOS PORTADORES DE FUTURO
EVENTOS FUTUROS

IMPLICAÇÕES PARCIAIS SEGURANÇA E DEFESA

VISÃO PROSPECTIVA
IMPLICAÇÕES SEGURANÇA E DEFESA
SÍNTESE DA ANÁLISE
PRODUTOS ALTERNATIVOS

3. MD e Sistema de Planejamento Estratégico de Defesa (SISPED)
Defesa 2035: visão prospectiva

MD/Sisped 2015-2016



ANÁLISE – AMBIENTES

AMBIENTE EXTERNO

AMBIENTEINTERNO

AMBIENTE EXTERNO
É o ambiente com o qual o MD interage, porém não controla.

AMBIENTE INTERNO
É o ambiente sobre o qual o MD exerce controle.



AMBIENTES / ÂMBITOS

INTERNO
ÂMBITO INTERNO

ÂMBITO MUNDIAL

ÂMBITO REGIONAL

ÂMBITO NACIONAL

MINISTÉRIO DADEFESA

BRASIL

MUNDO
AMÉRICA DO SUL ATLÂNTICO SULÁFRICA  SUBSAARIANAANTÁRTIDA



EXTERNO

INTERNO

ECONÔMICA
SOCIAL

AMBIENTAL
TECNOLÓGICA

POLÍTICA
MILITAR

DIMENSÕESAMBIENTES CONJUNTOS ANALÍTICOS PRODUTOS

FATOS PORTADORES DE FUTURO
EVENTOS FUTUROS

IMPLICAÇÕES PARCIAIS SEGURANÇA E DEFESA

VISÃO PROSPECTIVA
IMPLICAÇÕES SEGURANÇA E DEFESA
SÍNTESE DA ANÁLISE
PRODUTOS ALTERNATIVOS

ANÁLISE – VISÃO GERAL



ÂMBITOS / DIMENSÕES

ÂMBITO INTERNO
MD

ÂMBITO MUNDIAL
ÂMBITO REGIONAL
ÂMBITO NACIONAL

DIMENSÕES
ECONÔMICA

SOCIAL
AMBIENTAL

TECNOLÓGICA
POLÍTICA
MILITAR



EXTERNO

INTERNO

ECONÔMICA
SOCIAL

AMBIENTAL
TECNOLÓGICA

POLÍTICA
MILITAR

DIMENSÕESAMBIENTES CONJUNTOS ANALÍTICOS PRODUTOS

FATOS PORTADORES DE FUTURO
EVENTOS FUTUROS

IMPLICAÇÕES PARCIAIS SEGURANÇA E DEFESA

VISÃO PROSPECTIVA
IMPLICAÇÕES SEGURANÇA E DEFESA
SÍNTESE DA ANÁLISE
PRODUTOS ALTERNATIVOS

ANÁLISE – VISÃO GERAL



CONJUNTOS ANALÍTICOS

DIMENSÕES FPFs EFs IPs

CONJUNTOS  ANALÍTICOS

CÉLULAS DO MÉTODO



DIMENSÕES FPFs EFs IPs

FATO     PORTADOR     DE FUTUROFato ou situação, ocorrido(a) ou ocorrendo, que poderá causar impacto ao problema em estudo, no futuro. Possui caráter conjuntural ou estrutural. 
EVENTO     FUTUROÉ um evento que poderá ocorrer em consequência de um fato portador de futuro.

IMPLICAÇÕES  PARCIAIS  PARA  A  SEGURANÇA  E  DEFESA
Refere-se aos possíveis impactos para a segurança e a defesa nacionais em caso de consumação de um ou mais Eventos Futuros, considerados, exclusivamente, dentro de um Âmbito e de uma Dimensão. Tem caráter de conclusão parcial.

CONJUNTOS ANALÍTICOS



DIMENSÃO

FPF IP
EF

FPF

FPF

EF

EF

EF
EF

EF

IP
IP
IP

IP

1/n 1/n n/n

CONJUNTOS ANALÍTICOS



CLASSIFICAÇÃO INTERVALO DE PROBABILIDADEDE OCORRÊNCIA 
TERMOS UTILIZADOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DAS PROBABILIDADES DE OCORRÊNCIA

Muito Provável 91 - 100 Verbo no futuro do presente: Será, irá, continuará, permanecerá, diminuirá...

Provável 51 - 90 Provável, provavelmente...

Pouco Provável 11 - 50 Pouco provável, pode, podendo, poderá...

Improvável 1 - 10 Improvável, improvavelmente...

INTERVALOS  APROXIMADOS
ATRIBUÍDOS PELO ANALISTA
CONFIABILIDADE  DA FONTE

VERACIDADE DOS FATOS



EXTERNO

INTERNO

ECONÔMICA
SOCIAL

AMBIENTAL
TECNOLÓGICA

POLÍTICA
MILITAR

DIMENSÕESAMBIENTES CONJUNTOS ANALÍTICOS PRODUTOS

FATOS PORTADORES DE FUTURO
EVENTOS FUTUROS

IMPLICAÇÕES PARCIAIS SEGURANÇA E DEFESA

VISÃO PROSPECTIVA
IMPLICAÇÕES SEGURANÇA E DEFESA
SÍNTESE DA ANÁLISE
PRODUTOS ALTERNATIVOS

ANÁLISE – VISÃO GERAL



PRODUTOS
PRODUTOS

FPFs

EFs

IPs

CONJUNTOS  ANALÍTICOS
SÍNTESE DA ANÁLISE

IMPLICAÇÕES PARA A SEGURANÇA E DEFESA (ID)

VISÃO PROSPECTIVA



SÍNTESE DA ANÁLISE

 Leitura resumida e classificada
 Agilidade do processo decisório
 Referências e hiperlinks
 Atualização ágil e simultânea
 Rastreabilidade



PRODUTOS
PRODUTOS

FPFs

EFs

IPs

CONJUNTOS  ANALÍTICOS
SÍNTESE DA ANÁLISE

IMPLICAÇÕES PARA A SEGURANÇA E DEFESA (ID)

VISÃO PROSPECTIVA



 considera a concretização de EF e IP;
 Estrutura matriz com IP afins;
 Compara IP originadas no âmbito interno (MD) àquelas dos demais âmbitos – Mundial, Regional e Nacional;
 Identifica as influências que essas interações poderão exercer sobre a segurança e a defesa nacionais, definindo as Implicações para a Segurança e Defesa (ID);
 As ID possuem caráter de conclusões finais; 
 Visam embasar o processo decisório na definição dos Objetivos Nacionais de Defesa;
 São classificadas em três categorias: Características Futuras dos Conflitos,  Oportunidades e Ameaças. 
 No primeiro caso, pretende-se visualizar como serão os futuros conflitos;
 No segundo, quais serão as oportunidades para a obtenção das capacidades necessárias à segurança e à defesa do Brasil;
 No terceiro, quais as possíveis ameaças.



 Leitura resumida e classificada
 Referências e hiperlinks
 Atualização ágil e simultânea
 Rastreabilidade
 Conclusão geral
 Saída da para a PND
 Compõe a Visão Prospectiva
 Agilidade do processo decisório



PRODUTOS
PRODUTOS

FPFs

EFs

IPs

CONJUNTOS  ANALÍTICOS
SÍNTESE DA ANÁLISE

IMPLICAÇÕES PARA A SEGURANÇA E DEFESA (ID)

VISÃO PROSPECTIVA



PRODUTOS
PRODUTOS ALTERNATIVOS

FPFs

EFs

IPs

CONJUNTOS  ANALÍTICOS
CENÁRIOS SOB DEMANDA (Abrangência e/ou Profundidade)

ADAPTAÇÃO EX  SIT INTEL(Planos Operacionais Militares)

























VISÃO PROSPECTIVA
ECONOMIAPOLÍTICASOCIEDADEESTADO



VISÃO PROSPECTIVA = CENÁRIO PROVÁVEL
• DIMENSÃO ECONÔMICA = Aumento de concentração do poder

econômico de países líderes e de grandes corporações
transnacionais aumentará a heterogeneidade estrutural das
economias e as assimetrias entre países.

• DIMENSÃO SOCIAL = A prevalecer a continuidade das crises
internacional e brasileira, os processos recentes de estruturação dos
mercados laborais se reverterão, com impactos adicionais
importantes sobre as condições de vida, desigualdade e pobreza de
grandes contingentes humanos.

• DIMENSÃO AMBIENTAL = A defasagem entre ritmo de ampliação da
governança internacional sobre o meio-ambiente e os recursos
naturais, e o ritmo de ampliação da degradação ambiental (água,
terra, ar / espaço), poderá gerar conflitos diplomáticos (e bélicos?!)
entre países líderes, além de crises ambientais severas na periferia
do capitalismo.



• DIMENSÃO TECNOLÓGICA = A chamada convergência tecnológica (small
BANG: bite, átomo, nano, gene, cogno) levará os países líderes a um novo e
superior padrão técnico-produtivo, altamente dependente do conhecimento e
da inovação como insumos fundamentais. E isso levará a um aumento da
heterogeneidade estrutural entre países, aumento das assimetrias globais e
forte mercadorização (com apropriação privada) dos ganhos do progresso
técnico.

• DIMENSÃO POLÍTICA = Aumento de concentração do poder econômico de
países líderes e de grandes corporações transnacionais levará o mundo a
uma fase de privatização e mercadorização crescentes do Direito
Internacional, sobretudo no campo do domínio econômico, colocando em
risco os conceitos (e situações) de soberania e de democracia no mundo.

• DIMENSÃO MILITAR = EUA e OTAN manterão grande superioridade e
assimetria militar, com capacidade de atuação global. Portanto, continuarão a
empregar suas forças armadas em coalizões multinacionais, em qualquer
parte do mundo, sempre que entenderem necessário e militarmente
praticável. Isso poderá incentivar soluções militares para os conflitos, na
medida em que garante o sucesso no emprego da força, com menores custos
e baixas, menores riscos políticos e maior impunidade aos agressores.

VISÃO PROSPECTIVA = CENÁRIO PROVÁVEL



4. Diálogos para o Desenvolvimento: Estado, Instituições e Democracia
Ipea 2010-2018



MÉTODO
1. Desdobramento temático do PDB (livro 9: Estado, Instituições e Democracia), visando delimitação 

do campo e aprofundamento dos tópicos e dimensões para o estudo do Estado brasileiro 
contemporâneo.

2. Ênfase nas seguintes dimensões:
a. República: estrutura e funcionamento do Estado brasileiro.

i. Relações entre os poderes
ii. Desenvolvimento federativo e descentralização de políticas públicas
iii. Burocracia estatal e ocupação no setor público
iv. Controles do Estado, da burocracia e defesa dos interesses públicos

b. Democracia: processos e dinâmicas de democratização do Estado, da Sociedade e do 
Mercado no Brasil.
i. Sistemas representativo, participativo, deliberativo de explicitação de interesses 

coletivos e de tomada de decisões
ii. A democratização da democracia: dilemas, condições, desafios e possibilidades
iii. A democracia no desenvolvimento e o desenvolvimento da democracia

c. Desenvolvimento: relações entre Estado e Mercado no Brasil.
i. Política e Planejamento na contemporaneidade
ii. Capacidades estatais para o desenvolvimento: regulação da propriedade, tributação e 

moeda
iii. Instrumentos governamentais para o desenvolvimento: peso e papel das empresas 

estatais, dos bancos públicos, dos fundos públicos e demais fontes de financiamento 
do crescimento econômico

4. Diálogos para o Desenvolvimento: Estado, Instituições e Democracia
Ipea 2010-2018



4. Pensamento Estratégico, Planejamento Governamental e Desenvolvimento 
no Brasil Contemporâneo - Ipea 2010-2018



PANORAMA ATUAL
ECONOMIAPOLÍTICASOCIEDADEESTADO



CONTEXTO EXPLICATIVO = ANOS 2000

Mesmo dentro do governo, em ministérios, secretarias e órgãos que,
supostamente, existem para pensar e aplicar o planejamento (como função
precípua e indelegável do Estado), parece reinar certa descrença generalizada
nesta função. Ela decorreria, basicamente, de três fontes:
1. Aproximadamente trinta anos de desmonte das instâncias, dos instrumentos e

mesmo da cultura pública de planejamento.
2. Uma crença (equivocada) na superioridade do livre mercado como mecanismo

distribuidor da renda e da riqueza produzida pela sociedade, ainda mais em
contexto de domínio transnacional das grandes corporações privadas.

3. Uma crença (equivocada) na imensa dificuldade prática (ou mesmo em uma
suposta impossibilidade lógica) de se organizar de uma forma melhor e mais
efetiva a institucionalidade atual de planejamento governamental, já que,
embora considerada uma função meritória e necessária, seria algo de
complexidade institucional e política para além do domínio humano.



1. ECONOMIA = QUEBRA DA CONVENÇÃO DE CRESCIMENTO 2003/2013 =
rebaixamento do padrão de confiança empresarial (público e privado) nas apostas a
futuro induzidas pelo PAC e demais políticas públicas federais. Causas diretas:

a. Ritmo de crescimento da demanda agregada estimulada pelo governo (consumo +
investimento + exportações) não veio acompanhado em velocidade e magnitude pelo lado
da oferta empresarial privada. Assim, cresceram, simultaneamente, lucros e inflação...

b. Cenário internacional descrente e desfavorável a médio prazo...
c. Volatilidade e altos patamares de câmbio e juros continuam sendo problema estrutural da

economia brasileira. Ambos exacerbados pela arquitetura de estabilização do Plano Real
+ tripé macro pós-1999...

d. Estrutura tributária socialmente regressiva e juridicamente confusa e onerosa dos setores
produtivos, aliada aos demais custos de transação (econômicos, jurídicos, administrativos
etc.) para operações de natureza público-privada no país, também se constituem em
obstáculos ao cálculo econômico e à previsibilidade dos negócios.

e. Ambiente político-institucional interno conturbado a curto prazo.



2. POLÍTICA = FIM DO PACTO POLÍTICO-PARTIDÁRIO DO LULISMO X PMDBismo =

a. Presidencialismo de Coalizão (Sérgio Abranches)= dilema institucional brasileiro
b. Presidencialismo de Animação (Renato Lessa) = patologias políticas
c. Lulismo (André Singer) = do reformismo fraco à conservação da ordem
d. PMDBismo (Marcos Nobre) = do centrão ao imobilismo da política
e. Revolução Passiva (Luis Werneck Vianna) = modernização sem o moderno
f. Projetos de Poder e Perversão do Sistema Político (Marco Aurélio Nogueira) =

cooptação, corrupção, domesticação e anulação da política (PT-PMDB-PSDB)
g. Pragmatismo como Método de Governo (Zé Celso) = hibridismo institucional e

esvaziamento da política



2. POLÍTICA = FIM DO PACTO POLÍTICO-PARTIDÁRIO DO LULISMO X PMDBISMO

- HIBRIDISMO INSTITUCIONAL:
.Sobreposição e competição de tendências e características dentro do mesmo período
de governo, emitindo sinalizações dúbias sobre a estratégia ou formato de Estado em
perseguição...
.Normal ou exacerbado ???

- PRAGMATISMO COMO MÉTODO DE GOVERNO:
.Gestão da máquina pública movida à base do binômio “pendência vs. providência” que,
embora possa parecer a única via de curto-prazo para a torrente de problemas sempre
emergenciais de governo, acaba por explicitar as contradições históricas e o hibridismo
institucional da formação do Estado e da Administração Pública no Brasil...
.Embora haja elementos positivos e inovadores implementados no período recente, o
fato é que não há clareza acerca da natureza e da direção das ações em curso e sua
conformação a um projeto específico de desenvolvimento.



3. SOCIEDADE = HIPERFRAGMENTAÇÃO E ANOMIA SOCIAL =

a. Individualização das consciências (valores)...
b. Individualização das atitudes (comportamentos)...
c. Causas difusas, agendas mal definidas, baixa densidade institucional...
d. Baixa capacidade de mobilização social para ações coletivas objetivadas...
e. Esvaziamento programático de partidos, sindicatos e ongs...
f. Deslegitimação e descrédito das lideranças atuais...
g. Baixa capacidade de sociabilização primária das instâncias tradicionais (família,

igreja, escola, clube, vizinhança...)
h. Conservadorismo político e moral: discriminações e intolerâncias em vários

âmbitos (classe social, gênero, raça, idade, religião, ideologias...) = baixa
aceitação da diversidade social...



4. ESTADO, PLANEJAMENTO E GESTÃO = TRAÇOS HISTÓRICOS SE SOBREPÕEM =
Estado patrimonial (desde sempre...), burocrático (DASP...), autoritário (Regime Militar...), social
(CF-1988...), gerencial (Plano Diretor da Reforma do Estado 1995...), societal (anos 2000...) ...

a. PATRIMONIALISMO, PATERNALISMO, PERSONALISMO, CLIENTELISMO, ...
b. FORMALISMO E ISOLAMENTO BUROCRÁTICO
c. MODERNIZAÇÃO CONSERVADORA
d. FRAGILIDADE DA GESTÃO PÚBLICA EM ÁREAS DE CONTATO DIRETO COM A

POPULAÇÃO
e. ALTA CENTRALIZAÇÃO BUROCRÁTICA
f. MUITA IMITAÇÃO DE FÓRMULAS E REFORMAS ESTRANGEIRAS
g. DÉFICIT DEMOCRÁTICO
h. PARALISIA OU INÉRCIA DECISÓRIA
i. PRAGMATISMO COMO MÉTODO DE GOVERNO
j. HIBRIDISMO INSTITUCIONAL EXACERBADO



1. É necessária uma reflexão que vincule o tema da Administração Públicaa um projeto de desenvolvimento e a uma concepção de Estado.
2. Na ausência de uma reflexão pública mais estratégica sobre o tema,corre-se o risco de impor-se fôlego curto aos resultados potencialmentepositivos advindos das iniciativas recentes (2003 a 2014) e do discursogovernamental em torno de uma suposta administração públicaprogressista e progressiva no país.
3. O anterior é especialmente importante se a perspectiva de desempenhogovernamental continuar na direção de certa reativação do Estado paraa construção de um projeto de desenvolvimento soberano, inclusivo edemocrático.
4. Neste caso, remontar e aperfeiçoar as estruturas de planejamento egestão do Estado é tarefa primordial para mobilizar capacidades estataise instrumentos governamentais em prol do projeto político e social acimasugerido. Este é o cerne de uma reforma contemporânea do Estado eda Administração Pública no Brasil e por onde ela deveria começar.
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PANORAMA ATUAL = ECONOMIA, POLÍTICA, SOCIEDADE, ESTADO



• Não basta fazer crescer o PIB; é preciso fazê-lo deforma compatível com:
• Fortalecimento do mercado interno e estruturaçãodo mercado de trabalho,
• Erradicação da miséria e redução dasdesigualdades sociais e territoriais/regionais,
• Sustentabilidade produtiva, ambiental e humana,
• Aperfeiçoamento das instâncias representativas,participativas e deliberativas da sociedade,
• Respeito e garantia das conquistas e direitosrepublicanos e democráticos.

Complexificação da Agenda do Desenvolvimento requer Estado capaz e pró-ativo:



REPÚBLICA

CIDADANIA

DEMOCRACIA

MERCADO

Poder, riqueza, reconhecimento, pertencimento

Indução,Regulação,Produção

Representação,Participação,Deliberação,Controle Social

Direitos (proteção, promoção, oportunidades e capacidades),Produtividade (inserção produtiva do T, inserção lucrativa do K)

ESTADO = ATOR E ESPAÇO DE RELACIONAMENTOS DINÂMICOS E COMPLEXOS

Princípios para a Reforma do Estado:Mais República, Mais Democracia, Mais Desenvolvimento



Eficiência, rapidez, resultados

 inclusão de atores nos processos decisórios minam as capacidades de 
execução em ritmo acelerado?!

X

Legitimidade, consenso, efetividade

 inclusão de atores proporciona melhor conhecimento dos problemas, 
resultando na maior efetividade na implementação?!

Transformações na Administração Pública Federal: Brasil, 2003 a 2013
obstáculos ou sinergias???



DIMENSÕES RELEVANTES
PROTEÇÃO SOCIAL, DIREITOS E OPORTUNIDADES

INFRAESTRUTURA ECONÔMICA, SOCIAL E URBANA
INOVAÇÃO, PRODUÇÃO E AMBIENTAL SOBERANIA, DEFESA E TERRITÓRIO

1. ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E MARCOS LEGAIS
1. Novos ministérios, secretarias e órgãos.2. Profusão legislativa e novas institucionalidds

1. Novas empresas e secretarias.2. Conflito “agências x nova regulação estatal”

1. Novos ministérios, secretarias e órgãos.2. Profusão legislativa e novas institucionalidades.

1. Crise federativa: esvaziamento Estados.2. Arranjos de planejamento e gestão débeis.
2. SELEÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAL

1. Recuperação de pessoal RJU; Criação de novas carreiras.2. Empoderamento e profissionalização.

1. Recuperação de pessoal RJU; Criação de novas carreiras.2. Empoderamento e blindagem institucional.

1. Recuperação de pessoal RJU; Criação de novas carreiras.2. Gde rotatividade e heterogeneidade.

1. Gde heterogeneidade entre níveis da federação.2. Seleção, formação e mobilidade débeis para carreiras do ciclo P&G.
3. INTERFACES SOCIOESTATAIS

1. Conselhos e Conferências.2. Sist. Participação ativo. 1. Audiências e Lobbies.2. Blindagem Institucional em setores de gdes invest.
1. Conselhos e Câmaras Técnicas.2. Sist. Participação truncado 1. Interfaces federativas pouco institucionalizadas.2. P&G pouco participativos.

4. INTERFACES FEDERATIVAS
1. Principais Políticas Constitucionalizadas2. Heterogdd grande e Qualidade baixa.

1. Alta primazia do poder executivo federal: financiamento, arranjos de implementação etc.

1. Alta primazia do poder executivo federal.2. Baixa institucionalidade e  trajet. recentes e erráticas

1. Alta primazia do poder executivo federal.2. P&G pouco articulados em termos federativos.
5. INTERFACES ENTRE-PODERES

1. Gde poder de agenda do Executivo.2. Episódios de judicialização e excesso de controle.

1. Gde poder de agenda do Executivo.2. Embates legislativos, judicialização e controles.

1. Gde poder de agenda do Executivo.2. Embates legislativos, judicialização e controles

1. Gde poder de agenda do Executivo.2. P&G pouco interativos entre poderes.
6. FINANCIAMENTO E GASTOS

1. CF-1988 = OSS, porém com riscos estruturais.2. Gastos redistributivos; Financ. regressivo.

1. Invest. OGU X Custeio obscurece alternativas.2. Financ. L.Pz. ainda dependente do Estado.

1. Financ. não-vinculado, ainda dependente do OGU residual.2. Gastos conflitivos > coop.
1. Descentralização e guerra fiscal X Recentralização tributária federal (DRU).2. Bxo Invest. Fed. em P&G.

7. PLANEJAMENTO, REGULAÇÃO, GESTÃO E CONTROLE
1. Alinhamento crescente (porém insuficiente)  entre PPA’s e Políticas Públicas Prioritárias.2. Gestão da área social em consolidação institucional.

1. Alinhamento crescente (porém insuficiente)  entre PPA’s e Políticas Públicas Prioritárias.2. Modelo regulatório das “agências” em crise.

1. Alinhamento crescente (porém insuficiente) entre PPA’s e Políticas Prioritárias.2. Incipiência e pequena densidade regulatória, orçament. e institucional.

1. Alinhamento crescente (porém insuficiente) entre PPA’s e Políticas Prioritárias.2. Muito formalismo e burocratismo; pouca instituc. e articulação P&G.
8. TENSÃO ESTRUTURAL DA POLÍTICA UNIVERSALIZAÇÃOX PRIVATIZAÇÃO UNIVERSALIZAÇÃOX ACUMULAÇÃO INSTITUCIONALIZAÇÃOX COMPENSAÇÃO INSTITUCIONALIZAÇÃOX BLINDAGEM

Transformações na Administração Pública Federal: Brasil, 2003 a 2013
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METODOLOGIA

1. Uma matriz que cruza informações de âmbito setorial (políticas
sociais, infraestrutura, desenvolvimento produtivo e ambiental,
desenvolvimento territorial, soberania e defesa) com dados
quantitativos e qualitativos acerca de dimensões relevantes da
administração pública federal (notadamente: estrutura, marcos
legais e regulatórios; pessoal; financiamento e gastos; interfaces
socioestatais; interfaces federativas; interfaces entre-poderes;
planejamento, gestão, regulação e controle), visando identificar e
interpretar as tensões fundamentais em cada área de políticas
públicas, mormente para o período que vem desde 2003;

2. Uma contextualização geral dos dados e informações da matriz à luz
dos ambientes político, econômico, social e simbólico que
marcaram o desenvolvimento institucional de cada uma das áreas de
políticas públicas analisada.



PROBLEMAS E QUESTÕES
(de interesse público?!)

ARENADECISÓRIA

ATORES E GRUPOSDE PRESSÃO E LOBBIES

VISÍVEIS E INVISÍVEIS

RECUSOS DEPODER

INTERESSES

BEMINSTITUCIONALIZADOS

POUCOINSTITUCIONALIZADOS

PROCESSOS ECIRCUITOSDECISÓRIOS

AMBIENTE PRENHE DE COMPLEXIDADES(heterogeneidades edesigualdades), RISCOS EINCERTEZAS

ECONÔMICOS, POLÍTICOS,SOCIAIS, CULTURAIS,JURÍDICOS, SIMBÓLICOS,COMUNICACIONAIS, ETC.

ABERTOSESTRUTURADOS

OBSCUROS,IMPRECISOS

CIRCUITOS FORMAIS

CIRCUITOS INFORMAIS,“ANÉIS BUROCRÁTICOS”



RESULTADOS ALMEJADOS

1. Entendimento mais acurado acerca das transformações recentes em
cada área de políticas públicas, suas razões, determinantes
principais, contexto situacional etc;

2. Diretrizes de política em cada área e/ou propostas concretas para a
reforma do Estado e da Administração Pública Federal no Brasil.



Capacidade técnico-administrativa -> execução



 Capacidades técnico-administrativas  execução
 Burocracias competentes 

• Diversidade de organizações (ministérios, agências, autarquias, empresas estatais, paraestatais, órgãos colegiados, etc...): aporte de “recursos” + desempenho de diferentes papéis;
 Coordenação

• Intragov.: Casa Civil, comitê gestor PAC, conselhos e comissões
• Intergov.: CEF, Foruns Estaduais e Nacional, comissão bi+tripartite
• Atores sociais/privados: transpetro, selo comb.social,  c.setoriais

 Monitoramento
• PAC e salas de situação
• Sistemas e bases de dados (CadUnico, IGD, SISTEC, etc...)
• Múltiplo: burocracias, órgãos de controle, ministério público



Capacidade política -> inovação



 Capacidades políticas  inovação
 [agentes políticos + participação social + controle]
 Transformação de conflitos em aprimoramentos e revisões dos programas

• [PISF + PNPB x UHBM]

 Atenção a “novos” públicos, “novas” dimensões de atuação
• [Pronatec x PMCMV]

 Modernização de processos, instrumentos, etc.
• [RIN, PISF...]



Conclusões Parciais
 Atuação estatal heterogênea nas diferentes políticas.
 As variações encontradas têm implicações sobre os resultados que as políticas são capazes de produzir:

 [Capacidades técnico-administrativas  execução]
 [Capacidades políticas  inovação]

 Instituições democráticas pós-88 > adicionam complexidade ao processo de implementação, mas não têm se apresentado como obstáculo intransponível à execução de políticas.
 Em alguns casos, têm contribuído para aperfeiçoamento do processo:

 [alta inovação  conflito + alta capacidade política]
 [baixa execução  judicialização (conflito + baixa capacidade política)]



CONCLUSÕES PARCIAIS:
AS 3 GRANDES TESES EQUIVOCADAS SOBRE O ESTADO BRASILEIRO:

1. O Estado brasileiro é grande!
• Ora, grande em relação a quem? Grande em relação a quê? A resposta dependedo tamanho da ambição / ousadia / escopo / perfil do projeto de desenvolvimentonacional almejado.• Significa que o problema não é o tamanho (em abstrato!) do Estado, mas sim qualo arranjo institucional necessário (Estado / Mercado / Sociedade) para levar a caboo projeto de desenvolvimento pretendido.• Em perspectiva desenvolvimentista, vale dizer: includente, sustentável, soberano,democrático, o Estado brasileiro não é grande! Pelo contrário, sua ossatura emodus operandi são de índole liberal, vale dizer: concepção de Estado mínimo!• Significa que sua lógica de organização (ossatura) e funcionamento (modusoperandi) trabalham sempre abaixo do potencial. A ineficiência do Estado, destemodo, decorre na verdade da contradição latente entre projetos de ambiçãodesenvolvimentista e instrumentos de governo de cunho liberal.• Capacidades estatais e instrumentos governamentais, porquanto potentes no casobrasileiro, não trabalham sob a lógica do desenvolvimento (includente, sustentável,soberano, democrático), e sim sob constrangimentos jurídicos e liberais do Estadomínimo.



CONCLUSÕES PARCIAIS:
AS 3 GRANDES TESES EQUIVOCADAS SOBRE O ESTADO BRASILEIRO:

2. O Estado brasileiro é ineficiente!
• Ora, para usar apenas um único parâmetro de avaliação, temos hoje no Brasil um Estado cujocontingente de servidores civis ativos é praticamente o mesmo de quando foi promulgada aCF-1988. No entanto, desde então, esse mesmo Estado ampliou em muito as suascompetências e áreas institucionais de atuação, bem como o acesso da população e acobertura social de todas as políticas públicas de âmbito federal.• Ademais, houve no período, forte incremento de tecnologias inovadoras (TIC’s), orçamento erecursos humanos mais escolarizados e presentes mais em áreas finalísticas da ação estatalque em áreas intermediárias, ligados mais ao atendimento direto à população que a funçõesmeramente administrativas, além de outras características que denotam, na verdade, umincremento no desempenho institucional agregado do setor público federal.• Significa que, em termos de eficiência, faz-se hoje muito mais que no passado, seja porunidade de pessoal, de TIC’s ou mesmo de orçamento per capita.• Do anterior não se depreende que a agenda da eficiência não seja relevante! Pelo contrário,todos reconhecem ser necessário e urgente novos e permanentes ganhos de eficiência damáquina pública. Porém, de mais eficiência não se obtém, automaticamente, mais eficácia ouefetividade da ação governamental.• Significa que o problema do Estado brasileiro é menos de eficiência (problema típico degestão pública = fazer mais com menos) e mais de eficácia (fazer a coisa certa) e efetividade(transformar a realidade). Ou seja: grande parte dos problemas do Estado brasileirorelacionam-se com a ausência ou precariedade do Planejamento (e não da Gestão pura esimples)!



CONCLUSÕES PARCIAIS:
AS 3 GRANDES TESES EQUIVOCADAS SOBRE O ESTADO BRASILEIRO:

3. O Estado brasileiro é contra o mercado!
• Ora, a índole liberal (mais que social!) do Estado brasileiro faz com que eleseja (historicamente) mais perfilado a atender os interesses do Capital e doprocesso de acumulação capitalista que os interesses diretos e imediatosde sua população, a grande maioria, aliás, ainda hoje distante ou alijada dacidadania efetiva e do desenvolvimento integral.
• Por outra: o capitalismo brasileiro (como qq outro, aliás!) é altamentedependente da capacidade do Estado em mobilizar e canalizar seusrecursos e instrumentos de políticas públicas em favor do acima referidoprocesso de acumulação de capital, em bases privadas.



• + transparência:
• dos processos decisórios
• dos resultados intermediários e finais dos atos de governo e das políticas públicas

• + controle social:
• sobre os 3 poderes (executivo, legislativo, judiciário)
• sobre os meios de comunicação (públicos e privados)

+
REPÚBLICA

esfera pública, interesse geral, bem-comum

• + representatividade: reforma política)
• + participação: conselhos, conferências, audiências, ouvidorias, fóruns, grupos de trabalho
• + deliberação: referendos, plebiscitos, iniciativas populares
• + esfera pública: controle social

+
DEMOCRACIA
representação, participação, deliberação e controle social

• inserção internacional soberana
• macroeconomia do desenvolvimento: crescimento, estabilidade, emprego e distribuição de renda
• estrutura tecnoprodutiva avançada e regionalmente integrada
• infraestrutura econômica (energia, transportes, comunicações), social e urbana (moradia, saneamento, mobilidade)
• sustentabilidade, produtiva, ambiental e humana
• proteção social, garantia de direitos e geração de oportunidades
• fortalecimento do Estado, das instituições republicanas e da democracia

+
DESENVOLVIMENTO

Estado capaz e pró-ativo

PRINCÍPIOS GERAIS A ORIENTAR A REFORMA DO ESTADO BRASILEIRO (DE NATUREZA REPUBLICANA, DEMOCRÁTICA E DESENVOLVIMENTISTA) PARA O SÉCULO XXI



DESAFIOS DO
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL NO SÉC. XXI
• CENTRALIDADE: VISÃO ESTRATÉGICA GLOBAL / VISÃO DE

FUTURO.
• TEMPORALIDADE E DIRECIONALIDADE: CAPACIDADE DE

ARTICULAÇÃO & COORDENAÇÃO.
• SETORIALIDADE E ESPACIALIDADE: TEOR PROSPECTIVO /

PROPOSITIVO.
• EXEQUIBILIDADE (GOVERNABILIDADE SISTÊMICA E

GOVERNANÇA COLABORATIVA): TEOR DEMOCRÁTICO /
PARTICIPATIVO

• RESPONSIVIDADE: TEOR ÉTICO: princípios republicanos e
democráticos...



•DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA: MÉRITO, TRANSPARÊNCIA,
AUTONOMIA, MOBILIDADE, RESPONSABILIDADE
•PROFISSIONALIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA: CICLO LABORAL DO
SERVIDOR PÚBLICO
•NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, GESTÃO & COMUNICAÇÃO:
CRIAÇÃO E DIFUSÃO DE T.I.G.C.’s
•GESTÃO POR DESEMPENHO E RESULTADOS: DESENVOLVIMENTO
COMPLEXO E MULTIDIMENSIONAL
•NOVOS MECANISMOS DE GOVERNANÇA PÚBLICA: REPACTUAÇÃO
FEDERATIVA; MAIS/MELHOR PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

DESAFIOS DA
GESTÃO PÚBLICA NO SÉC. XXI



•ELEVAR O NÍVEL DE AGREGAÇÃO DAS UNIDADES MÍNIMAS DE EXECUÇÃO DO
GASTO PARA O PLANO ESTRATÉGICO DOS OBJETIVOS OU METAS DO PPA.
•APLICAR TRATAMENTO DIFERENCIADO AO GASTO PÚBLICO (EM TERMOS DE
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO, CONTROLE, GESTÃO E PARTICIPAÇÃO),
SEGUNDO A NATUREZA EFETIVA E DIFERENCIADA DAS DESPESAS, DE MODO
QUE, POR EX:

• DESPESAS DE CUSTEIO “INTERMEDIÁRIO” DA MÁQUINA PÚBLICA =
CONTABILIZAÇÃO ANUAL E FOCO NA EFICIÊNCIA.

• DESPESAS DE CUSTEIO “FINALÍSTICO” DAS POLÍTICAS PÚBLICAS =
CONTABILIZAÇÃO ANUAL E FOCO NA EFICÁCIA E EFETIVIDADE.

• DESPESAS DE INVESTIMENTO-CUSTEIO = CONTABILIZAÇÃO
PLURIANUAL E FOCO NA EFICÁCIA E EFETIVIDADE.

DESAFIOS DO
ORÇAMENTO PÚBLICO NO SÉC. XXI



PPA-LDO-LOA

despesas de custeio intermediário da máquina pública
contabilização anual e foco na eficiência

despesas de custeio finalístico das políticas públicas
contabilização anual e foco na eficácia e efetividade

despesas de investimento-custeio
contabilização plurianual e foco na eficácia e efetividade 

Relação PPA – LDO – LOA

PPA: Objetivos – Metas – Orçamento



VISÃO PROSPECTIVA = CENÁRIO DESEJÁVEL
ESTADO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

• VISÃO ESTRATÉGICA GLOBAL / VISÃO DE FUTURO.

• CAPACIDADE DE ARTICULAÇÃO & COORDENAÇÃO.

• TEOR PROSPECTIVO / PROPOSITIVO.

• TEOR DEMOCRÁTICO / PARTICIPATIVO

• TEOR ÉTICO: princípios republicanos e democráticos...



•REFORMA TRIBUTÁRIA E FISCAL = PROGRESSIVA NA ARRECADAÇÃO E REDISTRIBUTIVA NOS GASTOS.

•REFORMA ÉTICO-POLÍTICA NOS SISTEMAS DE REPRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO = VALORIZAÇÃO DA ESFERA PÚBLICA.

•CULTURA DE DIREITOS = PLATAFORMA DHESCA DE DIREITOS HUMANOS, ECONÔMICOS, SOCIAIS, CULTURAIS E AMBIENTAIS.

•REVOLUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA-PRODUTIVA = ECONOMIA VERDE + EDUCAÇÃO AMBIENTAL = ENCADEAMENTOS INOVATIVOS = INOVAÇÃO PRODUTIVA  E INSTITUCIONAL DE PROCESSOS E PRODUTOS.

VISÃO PROSPECTIVA = CENÁRIO DESEJÁVEL
ESTADO, PLANEJAMENTO E GESTÃO


