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Os governos estaduais têm ensaiado, desde o fim do

regime militar, diferentes modelos para garantir a

participação da sociedade na elaboração e discussão do

planejamento estadual. Em Minas Gerais, esse modelo

também ainda está sendo concebido. Em 2003, foram

realizadas cinco audiências públicas para debater o Plano

Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) e o Plano

Plurianual de Ação Governamental (PPAG). Esses

encontros resultaram na apresentação de várias emendas

ao PPAG, sancionadas pelo governador, inclusive a que

propôs a criação de mais um projeto estruturador do

governo, denominado "Inclusão Social de Famílias

Vulnerabilizadas". Neste artigo, os autores explicam a

estrutura do sistema do planejamento estadual e as

principais ações do governo para os próximos anos.
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O orçamento estadual para 2004 explicita um déficit, ainda sem fonte de
financiamento, de R$ 1,4 bilhão. Embora apontado com transparência pela

primeira vez no orçamento, o déficit nas finanças públicas do Estado é histórico
e crônico desde 1996 (tabela 1). Fatores como a estabilização de preços, o

desequilíbrio federativo na repartição do bolo tributário e o excessivo
engessamento das despesas fiscais resultaram em um quadro em que os gas-

tos obrigatórios (vinculações constitucionais e legais), irredutíveis (inativo e en-
cargos da dívida) e com pessoal ativo comprometem as receitas do Estado.

Nesse contexto, o equilíbrio fiscal preenche integralmente as agendas
dos principais dirigentes do Estado. Não poderia ser diferente. A capacidade

de investimento do Estado, seja em políticas sociais, seja no fomento econô-
mico, depende do equacionamento da crise fiscal. As parcerias com o setor

privado, preferência no momento, somente se realizarão quando os agentes
privados confiarem na capacidade do Estado de fazer a sua parte e honrar

compromissos. O investimento com recursos próprios do tesouro estadual
e com financiamentos externos tampouco ocorrerá se não houver um seve-

ro ajuste fiscal.
Todavia, o que hoje incentiva as necessárias mudanças é a perspectiva

de seus resultados futuros, são as aspirações que têm no esforço de curto e
médio prazos fator imprescindível.

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado � 2003/2020

O planejamento estadual � materializado no Plano Mineiro de Desenvolvi-

mento Integrado (2003/2020), no Plano Plurianual de Ação Governamen-
tal (2004/2007) e no orçamento de 2004 sancionados em janeiro de 2004

Tabela 1
Evolução da Execução Orçamentária do Estado de Minas Gerais

Período: 1996/2002 – Valores Correntes (em R$ milhões)

Especificação 1996 1997 1998 1999 2000 2001

1 – Receita Total 10.925 13.503 17.849 11.619 14.118 15.699

1.1 – Receita Corrente 8.191 8.934 9.913 10.888 12.710 14.910

1.3 – Receita de Capital 2.734 4.569 7.936 731 1.408 789

2 – Despesa Total 11.307 14.254 18.536 12.060 14.507 17.033

2.1 – Despesa Corrente 9.082 9.782 10.428 10.816 12.585 15.231

2.2 – Despesa de Capital 2.216 4.472 8.108 1.244 1.922 1.802

3 – Déficit Nominal (1-2) -382 -751 -667 -441 -389 -1.334

Fonte: Balanço Geral do Estado
Elaboração: AE-SEF/MG
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� sustenta-se principalmente na premissa de que somente uma visão de
longo prazo para o Estado, formulada e internalizada pelos partícipes de sua

construção, viabilizará as necessárias medidas de ajuste de curto prazo e a
definição de uma agenda positiva de médio e longo prazos.

Essa visão, edificada pela sociedade civil organizada por meio do Conse-
lho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), presidido pelo governa-

dor do Estado, tem duas dimensões relacionadas: uma metafórica que sinte-
tiza nossas aspirações de futuro, calcada em outra que mostra os possíveis

caminhos para o Estado. (FIGURA 1 � Cenários do Estado)
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A visão de futuro presente no PMDI, que simboliza os desejos dos minei-
ros para 2020, é tornar Minas o melhor estado para se viver. Os possíveis

caminhos para a construção dessa visão de futuro também foram traçados
no PMDI. O documento apresenta as condicionantes do futuro nacional e

estadual que nos dão um espaço de possibilidades no qual foram definidos a
visão de futuro e os objetivos estratégicos. Foram elaborados quatro cená-

rios que vão desde um no qual Minas supera as adversidades de um país em
decadência econômica e social (cenário III), passando por um no qual o Esta-

do conquista o melhor futuro juntamente com um Brasil em desenvolvimen-
to sustentado (cenário I). Ou mesmo, os cenários adversos, nos quais fra-

cassaríamos nesse propósito juntamente com um Brasil decadente e pobre
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(cenário IV), ou solitários, desperdiçando as oportunidades do contexto nacio-

nal favorável (cenário II). As variáveis socioeconômicas de cada cenário fo-
ram quantificadas e são apresentadas ao final (apêndice).

Da visão de futuro de longo prazo presente no PMDI se desdobraram
três opções estratégicas, dez objetivos prioritários. (FIGURA 2 � Visão)

Plano Plurianual de Ação Governamental 2004-2007

O PPAG 2004/2007 interpreta a estratégia proposta no Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado (PMDI) 2003/2020 por meio de 301 pro-

gramas organizados a partir dos dez objetivos prioritários, sendo 31
estruturadores, a serem realizados mediante 1.419 ações orçamentárias e

não-orçamentárias. A concepção desses programas e ações, principalmen-
te no caso dos estruturadores, foi realizada pelos principais executivos do

governo em harmonia com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social, garantindo a coerência entre os desejos da coletividade e sua

materialização em ações (figura 1). O orçamento para 2004 já contempla
esses programas e ações, isto é, os programas e ações resultantes da estra-

tégia do PMDI estão presentes no próximo orçamento. O PPAG 2004/2007
é um documento transparente e de fácil leitura, permitindo, pela primeira

vez na história de Minas, que a sociedade conheça e acompanhe todas as
ações governamentais.

A integração alcançada entre planejamento e orçamento para todos os
programas do PPAG, embora simples e lógica do ponto de vista conceitual,

representa para Minas Gerais uma inovação alcançada em tempo recorde.
O governo da Bahia, com uma continuidade político-administrativa de 12

anos, só alcançou a integração plena entre planos e orçamento após 8 anos.
A integração plano/orçamento atenua sensivelmente o problema da inércia

orçamentária, em que os orçamentos de cada ano são repetições dos passa-
dos, sem a preocupação no atendimento às novas demandas sociais. Essa

integração é condição inicial, muitas vezes negligenciada, para a
implementação dos planos.

No PPAG o foco estratégico são os projetos estruturadores, concebidos
para transformar em realidade a visão de futuro, consubstanciada na orien-

tação estratégica do governo presente no PMDI, por meio de ações concre-
tas e resultados efetivos, visíveis e quantificáveis.

Os projetos estruturadores não correspondem a tudo o que o governo
fará, mas devem imprimir, de maneira inequívoca, a marca de suas realiza-

ções no presente e para as futuras gerações. A carteira de projetos
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estruturadores deve ter �poder de arraste� de outras iniciativas públicas e

privadas, capazes de multiplicar seus efeitos, bem como de mobilizar a so-
ciedade para a construção compartilhada do futuro desejado.

Em síntese, o projeto estruturador é uma iniciativa que:

� Transforma a visão de futuro em resultados concretos que sinalizam a
mudança desejada.
Os resultados proporcionados pela implantação do projeto demonstram
concretamente o novo. A situação futura e as transformações desejadas

podem ser compreendidas e vivenciadas mediante a observação do projeto
e seus resultados. É paradigmático.

� Tem efeito multiplicador do desenvolvimento econômico e social, em virtude

de sua capacidade de gerar outras iniciativas privadas ou públicas.
O projeto estruturador torna possível a viabilidade de outros projetos. O

projeto dá partida e visibilidade a uma cadeia de outras iniciativas. Abre
espaço para a promoção de novos investimentos ou estimulação de ações

da sociedade, complementando e fortalecendo o efeito estruturador da nova
situação que se está construindo. É a âncora de um grupamento de outros

projetos de efeitos sinérgicos.

� Mobiliza e articula recursos públicos, privados ou em parceria.
Um bom projeto estratégico de desenvolvimento reúne governo e socieda-

de. O governo é parte e não o todo. Conseqüentemente, os recursos (fi-

Audiência Pública realizada pela
Assembléia Legislativa por meio

da Comissão de Participação
Popular em parceria com o

governo do Estado, para discutir o
Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado (PMDI) e o Plano
Plurianual de Ação Governamental

(PPAG)

Alair Vieira
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nanceiros, humanos, conhecimento e capacidade de gestão) podem ser de

fontes várias e não apenas fiscais. Um projeto estruturador deve ter a
capacidade de motivar e somar recursos que, mais uma vez, não são ape-

nas financeiros. Um projeto estruturador pode ser totalmente privado.

� Produz a percepção da sociedade de que quem governa tem uma visão
de futuro que está sendo construída mediante ações concretas.

É o efeito multiplicador no campo do �capital social�, em particular, no que
alguns economistas denominam de vazamentos de conhecimento ou

externalidades de rede. Não se trata apenas de publicidade, e sim de comu-
nicação com geração e aproveitamento dos vazamentos de conhecimento.

É a percepção construída ao longo da execução, com a indispensável con-
tribuição da liderança dos gestores públicos.

� Que se organiza como um projeto, ou seja: objetivo mensurável, ações,

metas, prazos, custos, resultados esperados, elementos que permitem
um gerenciamento intensivo.

Elaboração de planos, diagnósticos, políticas, bem como criação de institui-
ções, não são projetos estruturadores.

Oportuno mencionar a integração entre o PMDI/PPAG e o orçamento

das empresas controladas pelo Estado. As três principais empresas do Esta-
do � a Cemig, a Copasa e o BDMG � são responsáveis por cinco programas

estruturadores do governo e, portanto, estão alinhadas estrategicamente
ao principal controlador.

O desafio de todo plano é a implementação. Roberto Campos, com notó-
rio conhecimento técnico e experiência na gestão pública, dizia que, no Bra-

sil, �maior que o prestígio da idéia de panejamento só o seu fracasso�. Tema
que não se exaure em poucas linhas ou se resolve com panacéias, a

implementabilidade figura como a principal questão na agenda do planeja-
mento estadual. De maneira seminal e simplista, pode-se afirmar que, entre

os fatores críticos para o sucesso de um plano, destaca-se a credibilidade. A
sociedade � empresários e trabalhadores, organizações governamentais e

não-governamentais e principalmente os servidores públicos responsáveis
pelas ações planejadas � só responde a incentivos críveis. A opção por trans-

parência e realismo no orçamento, a escolha de 31 programas
estruturadores, que serão o núcleo principal da ação de governo, e a

implementação de um novo modelo de gestão meritocrático sinalizam, de
forma bastante inicial, que:

� Existirá proximidade entre o orçamento e a execução orçamentária, isto é,
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o vácuo entre as ações planejadas e executadas será certamente menor. O

PPAG, para o período 2005/2007, deverá ser revisto a cada ano a fim de se
adequar à receita estadual e às novas demandas sociais. A revisão anual do

plano terá contribuições de audiências públicas coordenadas pela Assembléia
Legislativa.

� Os 31 programas estruturadores figuram como aquilo que não pode deixar de

ser feito nos próximos anos, o foco estratégico para a realização da visão de
futuro e, como tal, serão priorizados em relação aos recursos financeiros e às

técnicas gerenciais � gerentes, gerenciamento intensivo de programas com
detalhamento dos planos e metas de cada projeto, responsabilização e

contratualização com os envolvidos, garantia e gestão do fluxo de recursos �,
entre outras ações já em execução para o sucesso dos estruturadores.

� Os resultados dos planos serão base para a política � esquemas de incentivo �,

baseados em mecanismos de avaliação e benefícios/ônus institucional e pes-
soal na máquina pública, operacionalizando assim o planejamento com foco
na gestão.

A intenção da concepção do planejamento estadual é recuperar a credibilidade
do Estado, sinalizando para a sociedade que o governo irá desincumbir seu papel

no desenvolvimento, incentivando para que todos trabalhem na mesma direção,
isto é, na construção do melhor estado para se viver.

Alguns Números do Plano

O PPAG apresenta uma previsão de dispêndio de R$ 107 bilhões distribuídos
no período de 2004/2007. O setor privado participa com 4,3% dos dispêndios

do plano, percentual que se espera aumentar nos próximos anos, com a recupe-
ração econômica do Estado.

O Processo Legislativo

Em poucos momentos da história de Minas houve uma relação tão harmôni-
ca entre os Poderes Executivo e Legislativo. A tramitação do PPAG foi avaliada

pelo relator, deputado Sebastião Helvécio, que considerou o amplo processo de
discussão do PPAG �a maior obra político-administrativa que Minas produziu nos

últimos anos�( Minas Gerais, 11/12/2003).
A Assembléia propôs e o governador sancionou sem vetos 42 emendas ao

PPAG, grande parte resultado das cinco audiências públicas realizadas sobre o
PMDI e o PPAG. Ressalte-se a emenda que cria o 31º Projeto Estruturador do

governo, denominado Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas, que visa dar
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Os 31 programas estruturadores res-

pondem por R$ 14 bilhões de investimen-
tos no período 2004/2007, sendo

31,7% desses provenientes de parce-
rias. Para 2004, constam na proposta

orçamentária R$ 1,7 bilhão para os pro-
gramas estrutura-dores do governo.

 Os programas estruturadores de de-
senvolvimento social respondem por 50%

dos recursos previstos, ao passo que, no
desenvolvimento econômico, na infra-es-

trutura e no meio ambiente, foram
alocados 4%, 40% e 5% dos recursos,

respectivamente. Como novidade, no
PPAG 2004/2007 aparece o �choque de

gestão� como um grupo importante de
ações e dispêndios do Estado, com previ-

são de 1% do dispêndio total com os pro-
gramas estruturadores.

O plano se organiza a partir de objeti-
vos prioritários do PMDI. Segundo o go-

vernador, em mensagem à Assembléia,
�Os programas de governo estão organi-

zados por objetivos prioritários do gover-
no, mostrando que não estamos traba-

lhando para simplesmente �fazer�, mas
para fazer aquilo que contribua efetiva-

mente para alcançarmos os objetivos a
que nos propomos�.

O volume de recursos previstos para
os programas finalísticos que contribuem

para cada objetivo prioritário de governo,
excluindo gastos com pessoal ativo e ina-

tivo, estão relacionados a seguir.
A melhoria dos serviços públicos, in-

cluindo saúde e educação, representa a
maior parcela de gastos do plano, segui-

da pela provisão de infra-estrutura � ro-

doviária e principalmente saneamento �

e pelas ações de fomento ao desenvolvi-
mento e segurança pública.

A regionalização financeira do plano
também aparece como uma inovação en-

tre os estados da Federação e demons-
tra que a redução das desigualdades re-

gionais é uma preocupação que permeou
os diversos órgãos e entidades do gover-

no na elaboração do plano.
Percebe-se que as regiões com maior

gasto per capita são justamente aquelas
onde se localizam os municípios de me-

nor IDH, à exceção das regiões Noroes-
te de Minas, Alto Paranaíba e Triângulo,

como demonstrado na tabela e no mapa
da regionalização do plano. Cabe ressal-

tar que as três regiões supracitadas são
alvo de projetos estruturadores específi-

cos (energia elétrica para o Noroeste de
Minas e potencialização da logística do

Triângulo/Alto Paranaíba) que visam di-
namizar, com investimentos em infra-es-

trutura, a atividade econômica dessas re-
giões.

A região Mata apresentou o menor
nível de recursos per capita. Essa região,

em particular alguns municípios, vem
apresentando baixo dinamismo econômi-

co nos últimos anos, devendo ser alvo de
maior atenção do Estado nos próximos

anos. A ausência de ações de empresas
estaduais na região, como saneamento

em Juiz de Fora e energia na região de
Cataguases/Leopoldina, também distorce

os resultados de investimento per capita
apresentados para a Zona da Mata. (TA-
BELA 2 � Regionalização) (MAPA)

PPAG 2004/2007
Previsão de dispêndio total
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Região 2004 2005-2007 2004-2007 Per Capita
2004-2007

Jequitinhonha/Mucuri 328,6 1.605,9 1.934,4 3.314,6

Noroeste de Minas 97,4 503,1 600,4 3.036,3

Norte de Minas 684,6 1.887,2 2.571,8 2.915,1

Central 1.797,4 7.572,5 9.370,0 2.546,9

Alto Paranaíba 118,8 7.06,0 8.24,8 2.376,9

Rio Doce 349,3 1.500,5 1.849,8 2.029,8

Triângulo 194,0 1.172,8 1.366,9 1.820,9

Centro-Oeste 158,9 828,1 987,0 1.698,9

Sul de Minas 501,8 1.690,4 2.192,2 1.562,3

Mata 335,0 1.386,3 1.721,3 1.434,2

Não regionalizável 3.825,5 11.963,0 15.788,4 –

Minas Gerais 8.391,3 30.815,7 39.207,0 2.222,7

Tabela 2
Regionalização do PPAG 2004/2007

 Programas finalísticos

a
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assistência às pessoas em situação de risco social, como crianças, adolescen-

tes e mulheres vítimas de violência, bem como atender as famílias que não
possuem condições de exercer plenamente a cidadania.

Destaca-se, enfim, a presença inédita do Executivo estadual nos debates
legislativos de aprimoramento dos planos e do orçamento. Os secretários de

Estado e os gerentes dos projetos estruturadores estiveram presentes nas
audiências públicas para receber sugestões que, agora na sanção dos planos

com seus aprimoramentos, se efetivaram. É bom lembrar que todas as emen-
das ao plano foram compatibilizadas no orçamento para 2004, assegurando

assim a determinação do governo de integração entre PMDI/PPAG e LOA.
A Lei do Plano Plurianual de Ação Governamental prevê, quando das revi-

sões anuais do plano, a reedição anual dessa parceria com a Assembléia
Legislativa, em que se espera, cada vez mais, refletir na ação de governo os

anseios da sociedade e, principalmente, ter nas organizações que representam
a sociedade civil parceiros para o monitoramento e a avaliação do plano. (FIGU-
RA 3 � APÊNDICE) e (TABELA 4)
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APÊNDICE
Estimativa 2002/2007 de algumas variáveis para cada cenário

apresentado no PMDI
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Variável Unidade 2002 2003 2004 2005 2006 2007

População MG1 hab milhares 18.122 18.336 18.557 18.785 18.966 19.154

Cenário I PIB
Brasil

R$ milhares 1.218.301 1.226.829 1.266.701 1.317.369 1.370.064 1.424.866

Cresci
mento

% 1,5% 0,7% 3,3% 4,0% 4,0% 4,0%

PIB -
MG

R$ milhares 117.085 118.389 123.250 129.234 135.499 142.059

Cresci
mento

% 1,5% 1,1% 4,1% 4,9% 4,8% 4,8%

MG/Br
(%)

% 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

PIB per
capita

R$ 6.461 6.456 6.641 6.879 7.144 7.416

IDH Índice de 0 a 1 0,774 0,779 0,785 0,791 0,797 0,803

Cenário II PIB
Brasil

R$ milhares 1.218.301 1.226.829 1.266.701 1.317.369 1.370.064 1.424.866

Cresci
mento

% 1,5% 0,7% 3,3% 4,0% 4,0% 4,0%

PIB -
MG

R$ milhares 117.085 118.389 120.337 123.174 126.046 128.950

Cresci
mento

% 1,5% 1,1% 1,6% 2,4% 2,3% 2,3%

MG/Br
(%)

% 9,61% 9,65% 9,50% 9,35% 9,20% 9,05%

PIB per
capita

R$ 6.461 6.456 6.484 6.557 6.646 6.732

IDH Índice de 0 a 1 0,774 0,777 0,780 0,783 0,786 0,790

Cenário III PIB
Brasil

R$ milhares 1.218.301 1.218.301 1.236.575 1.261.307 1.305.453 1.331.562

Cresci
mento

% 1,5% 0,0% 1,5% 2,0% 3,5% 2,0%

PIB -
MG

R$ milhares 117.085 117.566 120.813 124.743 130.676 134.887

Cresci
mento

% 1,5% 0,4% 2,8% 3,3% 4,8% 3,2%

MG/Br
(%)

% 9,61% 9,65% 9,77% 9,89% 10,01% 10,13%

PIB per
capita

R$ 6.461 6.411 6.510 6.640 6.890 7.042

IDH Índice de 0 a 1 0,774 0,778 0,782 0,786 0,792 0,796

Cenário IV PIB
Brasil

R$ milhares 1.218.301 1.218.301 1.236.575 1.261.307 1.305.453 1.331.562

Cresci
mento

% 1,5% 0,0% 1,5% 2,0% 3,5% 2,0%

PIB -
MG

R$ milhares 117.085 117.566 118.180 119.370 122.334 123.542

Cresci
mento

% 1,5% 0,4% 0,5% 1,0% 2,5% 1,0%

MG/Br
(%)

% 9,61% 9,65% 9,56% 9,46% 9,37% 9,28%

PIB per
capita

R$ 6.461 6.411 6.368 6.354 6.450 6.450

IDH Índice de 0 a 1 0,774 0,774 0,776 0,777 0,780 0,782

1 – Metodologia e fontes estão detalhadas no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado.


