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Resumo 

A literatura que referencia processos de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação 

comumente concede ao Monitoramento e a Avaliação espaço de destaque e centralidade em 

relação ao Acompanhamento. Com intuito de ressignificar tal premissa, apresentamos a 

experiência do acompanhamento das ações governamentais no Estado da Bahia, evidenciando 

aspectos do seu processo de gestão, da metodologia adotada, da atuação de diversos atores e 

da governança de dados. A partir de uma discussão teórico-prática, o relato destaca as 

principais dificuldades encontradas e os resultados obtidos ao longo do percurso de 

implementação do processo. Diante do cenário de crise política institucional que sinaliza para 

o des(uso) do Plano Plurianual, a experiência em tela evidencia que se faz imprescindível 

refletir e problematizar a estruturação metodológica dos processos de acompanhamento, 

fortalecendo governança de dados no setor público.   

 

Palavras-chave: Governança de dados; Sistematização da informação; Acompanhamento & 

Monitoramento; Gestão do acompanhamento.  

 

 

1 Introdução  

 

Ao referir-se à realidade do Acompanhamento no âmbito do PPA federal, Jannuzzi 

(2011) traduziu uma dificuldade comum a todos os entes subnacionais nesta última década: de 
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que dados gerados a partir de registros de acompanhamento compreendem somente a ponta do 

iceberg na compilação suficiente de informações no setor público para fins de Monitoramento 

e Avaliação (M&A), o que levaria, segundo o autor, ao paradoxo de escassez na abundância. 

Visto que em meio a tanta informação continuamente produzida por unidades prestadoras de 

serviços públicos, seria, não a ausência de informação na gestão pública a responsável pelo 

reclame desse paradoxo, mas sobretudo, a real insuficiência da gestão dos fluxos de 

informação. E portanto, para se trilhar a superação desse status quo seria preciso “aprimorar 

os processos de gestão da informação nos escritórios em que se planejam e coordenam as 

políticas e programas públicos. Os fluxos de informação, os processos de tratamento, 

validação, classificação e, naturalmente, de armazenamento precisam ser pensados de forma 

articulada, valendo-se de aplicativos e ferramentas de integração de dados” (JANNUZZI, 

2011, p. 48). Ressalta ainda o autor, que a expertise acumulada pela iniciativa privada na 

automação de processos como estes, não se aplica efetivamente no setor público em virtude 

de tais consultorias serem pouco conhecedoras da complexidade operacional na gestão de 

programas públicos. 

Nesse sentido, diante das peculiaridades do setor público faz-se indispensável 

contextualizar e problematizar de maneira perene as práticas e desafios na gestão de processos 

vinculados ao Monitoramento e Avaliação, em virtude inclusive da instabilidade orçamentária 

e das possibilidades de des(uso) dos Planos Plurianuais apontados por Barbosa e Couto 

(2021), Paulo (2021) e Couto (2021); tal crise teria sido provocada diante do cenário 

dicotômico entre controle e flexibilidade no suporte às decisões da alta gestão, dos 

questionamentos quanto à funcionalidade efetiva dos planos plurianuais e a interação destes 

com o orçamento, com os modelos de gestão à que se vinculam, com os modelos de 

desenvolvimento que embasam (e se traduzem) pelo plano, refletindo inclusive sobre seus 

desdobramentos e definições operacionais, bem como quanto à capacidade estatal sob a qual 

impactam o conjunto de seus resultados. 

Portanto, ampliar o debate acerca das fragilidades e possibilidades de contribuição 

efetiva dos PPA para a ação governamental é significativo, sobretudo num contexto de defesa 

do abandono de planos plurianuais, “como observado na Proposta de Emenda Constitucional 

(PEC) nº 188, encaminhada ao Congresso Nacional no final de 2019, que propõe, entre outras 

medidas, a extinção do PPA” (BARBOSA e COUTO, 2021, p. 5). 



 

Desse modo, este relato de experiência permite-nos conjugar a relação entre 

institucionalidades, processos e resultados (LIMA e PAPI, 2020), atuando não no pólo da 

extinção ou desuso do plano quadrienal, mas refletindo sobre possibilidades de seu 

fortalecimento (PAULO, 2021), mediante lacunas e oportunidades que emergem de sua 

implementação na realidade estadual baiana, buscamos contribuir, portanto, para a 

ressignificação de seu debate e de seus elementos (CARDOSO JR., 2011, 2011a). 

Tomando como referencia a gestão do processo de acompanhamento das ações e 

programas do planejamento governamental na Bahia e dos variados desafios ligados à 

estruturação — deste que é pilar central aos sistemas de M&A — apresentamos de forma 

sistematizada e reflexiva, aspectos metodológicos e operacionais originados no 

acompanhamento e na sua necessária governança de dados. Assim, com breves pontuações 

conceituais, aqui primamos pelo relato de uma experiência prática a partir do ângulo de visão 

da equipe técnica vinculada diretamente com a gestão cotidiana do acompanhamento. Este 

texto encontra ainda como possibilidade, a promoção de diálogos que realçam a centralidade 

do acompanhamento, além de espaço pertinente ao aprofundamento das discussões iniciadas 

por Pinto et al (2015, 2015a) e Presídio et al (2014, 2014a, 2015, 2016) quando o 

acompanhamento e suas especificidades foram abordados de forma incipiente. 

 

2 Planejamento na Bahia, breves registros de uma tradição – das Pastas Rosa ao Sepege 

 

Pioneira, a Bahia compreende o Estado brasileiro de mais antiga tradição na função 

planejamento. Em 1955, com a criação da Comissão de Planejamento Econômico (CPE), o 

Estado inaugura a primeira iniciativa institucionalizada e formalmente reconhecida de 

planejamento governamental. “É interessante notar que a institucionalização de um sistema de 

planejamento na Bahia precede a própria formalização do seu congênere a nível federal” 

(BAPTISTA, 1979, n. p). 

Igualmente emblemático (e histórico) foram os documentos elaborados sob 

coordenação do economista Rômulo Almeida, o primeiro dirigente da CPE. As Contribuições 

preliminares para planejamento ou simplesmente Pastas cor de Rosa, compreendem 

conjunto de documentos elaborados por grupos multidisciplinares entre 1954 e 1955, 

destinados ao diagnóstico da economia baiana em suas diversas áreas. Tais pastas 

compreendem uma série de estudos inéditos, propositivos no campo das políticas públicas.  



 

O próprio Rômulo Almeida admitiu que as Pastas cor de Rosa tratavam-se de 

trabalhos preliminares do tipo estado da arte; um levantamento sobre a diversidade de 

problemáticas que tangenciavam o desenvolvimento baiano. O diretor da CPE defendia que o 

trabalho de planejamento não deveria compreender instrumento centralizador e nem se 

vincular às elites técnicas e políticas, mas ser realizado com a participação dos variados níveis 

da administração, entidades, setores e classes sociais (SAAVEDRA CASTRO, 2010). 

Todavia, mesmo diante de numerosas iniciativas bem sucedidas ligadas a implantação 

de projetos de grande significado — como a criação do Fundo de Desenvolvimento Agro 

Industrial (Fundagro) e do Banco de Fomento do Estado da Bahia (Banfeb) — nos momentos 

iniciais o planejamento conduzido pela CPE não assumiu um caráter imperativo, o que 

dificultou a efetivação do planejamento como método administrativo (BAPTISTA, 1979). 

Culminando na Reforma administrativa de 1966 e que se constituiu como um segundo marco 

do sistema de planejamento estadual, momento da criação de um sistema de programação e 

orçamento com a adoção do orçamento programa. Na década seguinte, portanto, a CPE deu 

origem ao Sistema Estadual de Planejamento (SEP) e que organizou-se numa lógica 

sistêmica, atuando com a presença de uma instância central de coordenação e em torno dela, 

agregando os Órgãos e Entidades da Administração Estadual.  

Após décadas de existência e aperfeiçoamento contínuo, foi entre os anos de 2008 e 

2018 que o SEP passou a ser reconhecido efetivamente como Sistema Estadual de 

Planejamento e Gestão Estratégica (Sepege), assumindo contemporaneamente características 

e valores do planejamento governamental defendido desde aquelas Pastas Cor de Rosa: 

participação social, articulação dos níveis do planejamento e inclusão efetiva da dimensão da 

gestão. 

Como intenção, desde o PPA 2004-2007 nos lembra Silva (2012), ressaltou-se a 

importância do papel da avaliação, monitoramento e gestão, como atividades imprescindíveis 

para a efetividade dos programas de governo e seus resultados, o texto daquele PPA defendeu 

inclusive, a necessidade de canais permanentes de intercâmbio de informações e dados entre 

os variados setores do governo, com intuito de formar uma rede de suporte às atividades de 

acompanhamento. Entretanto, de forma prática, a cultura de M&A no estado da Bahia é 

relativamente recente, encontrando seus primeiros sinais de estruturação durante a execução 

do Plano Plurianual – PPA 2012-2015; e desde então, nos PPA seguintes, 2016-2019 e 2020-



 

2023, os processos de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação seguem uma rota de 

aprimoramento.  

 

3. O Sepege e o processo de Acompanhamento como pilar 

 

Assim como no âmbito federal, o primeiro PPA da Bahia — o PPA 1992-1995 — se 

deu a partir da perspectiva de redemocratização do Estado, tendo se organizando naquele 

momento através das áreas social, econômica e regional. Assumiu em sua regionalização a 

metodologia de organização espacial preconizada pela Superintendência do Desenvolvimento 

do Nordeste (Sudene), se estruturando em torno de sete áreas-programa. Dando continuidade 

ao planejamento como premissa da ação governamental, Silva (2012) ressalta que, ao 

contrário do PPA do Governo Federal, o primeiro PPA da Bahia não fora elaborado apenas 

em atendimento ao dispositivo constitucional, mas sim, a partir de estudos e diagnósticos 

configurou-se como tentativa de elaboração de efetivo planejamento de médio prazo, com o 

estabelecimento de metas, diretrizes e estimativas de custos de viabilização de seus programas 

e subprogramas. Com destaque, “é interessante observar que o Estado da Bahia, desde o seu 

primeiro PPA, utilizou-se do programa, como elemento estruturador dos Planos” (SILVA, 

2012, p. 97). 

Nessa seara, o Acompanhamento da gestão dos serviços e políticas públicas, 

organizadas através de programas dos Planos Plurianuais, é também um dos processos que 

compõem na Bahia o escopo do Sistema Estadual de Planejamento e Gestão Estratégica 

(Sepege). Como vimos, o Sepege representa a evolução e ampliação do Sistema Estadual de 

Planejamento (SEP), e dispõe de desenho organizacional adotado numa concepção sistêmica, 

que tem por premissa a integração de todos os processos organizacionais relacionados ao 

planejamento e a gestão governamental; seu modelo envolve diferentes atores da 

Administração e da Sociedade, num ciclo dinâmico e contínuo (BAHIA, 2021). 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1 - Concepção Estratégica do Sepege 

 

Fonte: BAHIA, 2021. 

 

O Sepege, portanto, como observamos na Figura 1, se organiza em torno de 

  

um conjunto articulado de normas, órgãos e espaços de governança, funções, 
processos, conceitos, metodologias e tecnologias aplicadas, numa arquitetura 

que privilegia uma atuação em rede, tem por finalidade prover a governança 

para o planejamento e a gestão estratégica de políticas públicas no âmbito 

estadual (BAHIA, 2021, p. 1). 

 

No cumprimento de sua missão e realização de seus objetivos, o Sepege necessita de 

informações consolidadas e organizadas, oriundas do processo Acompanhar Ações 

Governamentais e que possibilitam os demais processos integrantes do Sepege ocorrerem de 

forma adequada e consistente. Tendo sido o processo de Acompanhamento implantado em 

2013, possui como órgão central a Secretaria do Planejamento (Seplan), encontrando na 

institucionalização das Assessorias de Planejamento e Gestão (APG) em secretarias estaduais 

baianas (BAHIA, 2014), mais ampla e efetiva conexão entre a Seplan e os órgãos setoriais na 

gestão e no acompanhamento das ações governamentais.  

Nesse mesmo sentido, a metodologia adotada pelo Estado no acompanhamento da 

gestão de políticas públicas, ao vincular o registro sistemático e análise da execução dos 

Planos Plurianuais (PPA), por intermédio da execução das Leis Orçamentárias Anuais (LOA), 

sob as Diretrizes Orçamentárias (LDO), englobando a totalidade das Ações Orçamentárias 

que as compõem; propicia de maneira crescente a verificação da aderência entre as peças 

orçamentárias (PPA, LDO e LOA), potencializando o fio condutor que existe (e que deve se 

fortalecer), entre o planejamento plurianual com sua execução estimada por ano e quadriênio. 

Negócio Planejamento e Gestão Estratégica da Ação Governamental do 
Estado da Bahia. 

Missão Prover a governança para desenvolver os processos de 
planejamento e gestão estratégica do Estado da Bahia. 

Visão Ser o Sistema de Planejamento e Gestão Estratégica que 
assegure a formulação e execução de políticas públicas, 

gerando desenvolvimento sustentável com participação social. 

Valores Confiança, Conhecimento, Flexibilidade, Inovação, Integração, 
Participação, Responsabilidade. 



 

Na prática, o processo Acompanhar Ação Governamental, ressalvadas suas especificidades, 

tanto alimenta quanto se serve das informações e achados de monitoramento, como veremos 

nas seções seguintes. 

 

3.1 Interlocução e integração de atores no processo de acompanhamento: uma via de 

mão dupla  

 

O processo Acompanhar Ação Governamental encontra-se desenhado, documentado e 

totalmente informatizado, através do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e 

Finanças (Fiplan)
5
, conta com a participação de diversos atores vinculados às Unidades 

Setoriais de Planejamento (USP) e às Assessorias de Planejamento e Gestão (APG)
6
 de cada 

órgão; os quais cadastram e validam as informações referentes à execução física das ações 

orçamentárias no sistema, respectivamente, sob a supervisão, coordenação e gerenciamento da 

Superintendência de Monitoramento e Avaliação (SMA) da Secretaria do Planejamento 

(BAHIA, 2015). Tratando-se, portanto, de um modelo híbrido e integrado de atuação. 

E ainda, centrais ao sistema de planejamento — enquanto atores integrantes dos 

espaços de governança territorial do Sepege — e que compartilham do exercício de 

acompanhamento das políticas públicas e execução do orçamento governamental no âmbito 

do controle social, encontramos, conforme nos indica a Figura 2: o Conselho Estadual de 

Desenvolvimento Territorial (Cedeter), que, diretamente ou por meio do seu Comitê de 

Acompanhamento do Plano Plurianual (Cappa), participa do processo de discussão da Política 

de Desenvolvimento Territorial estadual, do PPA, da LDO e da LOA; e os Colegiados 

Territoriais de Desenvolvimento Sustentável (Codeter), que promovem inclusive a 

mobilização e articulação entre os representantes da sociedade civil organizada e as entidades 

governamentais, com o objetivo de efetivar a participação dos territórios nos espaços 

institucionais de planejamento (BAHIA, 2015; 2021). 
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Figura 2 - Arranjo institucional de Governança do Sepege 

 

Fonte: BAHIA, 2021.  

   

Nessa perspectiva, a atuação integrada e o registro concatenado de informações pelos 

diversos atores do Sepege — usuários providos das mais diversas institucionalidades — 

possibilita a geração de relatórios automatizados direto do Sistema Fiplan e a construção de 

painéis do tipo Business Intelligence – BI
7
, que subsidiam além do Cedeter, Cappa e os 

diversos Codeter no âmbito do controle social; gestores públicos no processo de tomada de 

decisão; a academia em estudos, pesquisas e diagnósticos; a sociedade para verificar a 

execução de políticas públicas, assim como os órgãos de controle internos (Coordenação de 

Controle Interno dos Órgãos – CCI e Auditoria Geral do Estado – AGE) e externo (Tribunal 

de Contas do Estado da Bahia – TCE).  

 

4. Metodologia do Acompanhamento na Bahia: relato de uma experiência em evolução  

 

Quando o processo de elaboração de um novo PPA é deflagrado pela Superintendência 

de Planejamento Estratégico (SPE/Seplan), a Superintendência de Monitoramento e 

Avaliação (SMA/Seplan), por intermédio de sua Diretoria de Acompanhamento e 

Monitoramento (DAM), inicia um ciclo de reuniões para definição de melhorias no processo 

de Acompanhamento da Ação Governamental, baseadas nas experiências acumuladas e nas 
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junção de definições encontradas para o conceito de Business Intelligence, sendo portanto, “BI entendido como 

um conceito que abrange aplicativos, ferramentas e metodologias usadas para coleta, tratamento, 

armazenamento, recuperação e disseminação de informações com o objetivo de auxiliar o processo de tomada de 

decisões organizacionais complexas” (p. 57). 



 

diretrizes vigentes para o PPA subsequente. Assim, o desenvolvimento da sistemática e 

metodologia do processo de acompanhamento tem se organizado como fruto de ininterrupta 

construção coletiva, inclusive com o afinado diálogo entre as duas Coordenações que 

integram a Diretoria de Acompanhamento e Monitoramento: a Coordenação de 

Sistematização da Informação (CSI) e a Coordenação de Monitoramento (COM). Tendo, 

portanto, a relação entre as duas coordenações — ou dito de outro modo — entre o 

acompanhamento e o monitoramento se organizado conforme nos mostra a Figura 3, abaixo. 

 

Figura 3 - Organização da Diretoria de Acompanhamento e Monitoramento (DAM) 

 

Fonte: Elaboração própria, 2022.  

 

Desse modo, as duas Coordenações que integram a DAM trabalham de modo 

articulado, integrado e complementar. Ambas atuam previamente e em conjunto na elaboração 

do desenho dos processos Acompanhar Ação Governamental e Monitorar Programa de PPA, 

entretanto, enquanto CSI realiza posteriormente o protagonismo quanto à gestão do processo 

Acompanhar Ação Governamental, por intermédio da definição dos parâmetros de cada Ação 

de Custo Específico ou de Custo Inespecífico
8
 em diálogo com a Superintendencia de 
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Orçamento Público (SPO) e com as unidades executoras, verificação sistemática da execução 

física dessas Ações e geração de relatórios de diversos tipos e formatos; a COM analisa esses 

registros, verificando a coerência entre os mesmos e os relatos referentes às Iniciativas e Metas 

de cada Compromisso do PPA; e observa o andamento das atividades críticas que colocam em 

risco, especialmente, a execução das Iniciativas Prioritárias
9
 definidas na LDO. 

E nesse sentido, em nossas práticas cotidianas, tal qual em Jannuzzi (2014), o 

monitoramento constitui um processo sistemático e contínuo de 
acompanhamento de uma política, programa ou projeto, baseado em um 

conjunto restrito – mas significativo e periódico – de informações, que 

permite uma rápida avaliação situacional e uma identificação de fragilidades 
na execução, com o objetivo de subsidiar a intervenção oportuna e a 

correção tempestiva para o atingimento de seus resultados e impactos 

(JANNUZZI, 2014, p. 32). 

 

Embora atendam a um continuum sistematicamente complementares — 

monitoramento e acompanhamento —, todavia, enquanto processos, operam de maneiras 

distintas, lembremo-nos justamente de Rua (2010), quando a autora diferencia o 

acompanhamento enquanto conjunto de atividades pertinentes ao registro e documentação da 

implementação do PPA, da LDO e LOA, permitindo sua supervisão, fiscalização e controle. 

Na mesma medida, não teria o acompanhamento, nas palavras da autora, uma 

“natureza interativa, nem proativa. As informações tendem a ser formais e superficiais, e 

geralmente se limitam a ser registradas e informadas, nem sempre são analisadas. Os 

resultados raramente são compartilhados e são pouco utilizados como ferramenta de gestão” 

(RUA, 2010, p. 6), sendo que a experiência ora compartilhada, evidencia exatamente o 

contrário. Pois, tal como encontramos no verbete Monitoramento elaborado por Dias (2012), 

haveremos de ser bastante cuidadosos em todas as fases do monitoramento, desde a escolha 

dos modelos de registros adotados, à frequência com que serão realizados, passando pela 

transparência em sua divulgação; assim, “o monitoramento requer instrumentos e medições 

correspondentes adequados ao contexto do objeto, tornando necessária a utilização de 

sensores (para captar as mudanças que podem ser monitoradas) e coletores de dados 

(dispositivos adequados que capturam aspectos desse fenômeno ou evento capazes de mostrar 

tais mudanças)” (RODRIGUES, 2014, p. 121). Diante portanto, da fina interação entre os dois 

                                                                                                                                                   
Ação de Custo Inespecífico: Ação, tipo Projeto ou Atividade Finalística, para a qual o Orçamento não consigna 

dotação específica para a consecução do Produto, tendo em vista que este resulta apenas de insumos providos 

por Ações Comuns ou Finalísticas de Manutenção (custeio e pessoal) (BAHIA, 2020). 
9 No Estado da Bahia, as Iniciativas Prioritárias estão listadas no Anexo I da LDO. 



 

processos — o de monitoramento e de acompanhamento — o processo de acompanhamento 

segue dispondo de crescente protagonismo, centralidade e importância. 

E de modo crescente, o processo Acompanhar Ação Governamental tem evidenciado 

sinais de seu aperfeiçoamento metodológico, com a superação de lacunas apontadas por 

exemplo — pelo estudo de Pomponet (2012) — quando o autor relata as dificuldades 

enfrentadas a partir da baixa territorialização dos recursos programados em quadriênios 

anteriores, inclusive apontando que a ausência de padrão único para os registros e critérios 

orientadores uniformes, geravam diferentes interpretações e distorções significativas na 

alocação desses recursos por parte das secretarias, o que prejudicava tanto o trabalho das 

equipes técnicas de planejamento, quanto os conselhos territoriais no controle social. 

Assim, desenvolvida à luz das especificidades relativas ao PPA do Estado da Bahia 

para o quadriênio 2020-2023 (BAHIA, 2019), a metodologia do processo Acompanhar Ação 

Governamental, além de possuir um escopo amplo, interativo e integrador de diversos atores 

governamentais, se estrutura a partir do efetivo registro e análise de um grande número de 

parâmetros vinculados à nível de ações orçamentárias. Tendo a CSI, aperfeiçoado e ampliado 

a gestão do processo de acompanhamento. 

 

4.1 Acompanhando ações governamentais: o caminho se faz ao caminhar  

 

No início de cada exercício, visando cumprir as metas contidas no PPA, são inseridas 

informações no sistema Fiplan, referente às ações orçamentárias conforme LOA vigente, 

procedimento denominado ‘carga total’. E ainda, ao longo do ano são acrescentadas as ações 

que forem sendo incluídas através do Processo de Modificação Orçamentária (PMO), sendo 

este procedimento, portanto, denominado ‘carga incremental’. A cada inserção de ação 

orçamentária realizada, a equipe técnica do acompanhamento e monitoramento avalia e define 

no Fiplan, sempre em diálogo com a SPO, com as secretarias e suas unidades responsáveis, a 

alimentação dos diversos parâmetros que compõe atualmente a metodologia do 

acompanhamento. 

 

 

 



 

Quadro 1 - Parâmetros adotados pelo processo Acompanhar Ação Governamental e sua 

composição 

Parâmetro adotados A que se refere  

Produto Bens ou Serviços entregues 

Subproduto 

 

Quando o produto for considerado complexo
10

, há o necessário detalhamento 

quanto à especificação dos bens ou serviços entregues 

Quantitativo Valores absolutos ou percentuais informados em relação ao que se encontra 

não iniciado, iniciado, descontinuado, em execução, paralisado e concluído 

Localização
11

  

 

Indicação geográfica da entrega do bem ou serviço, preferencialmente por 

município e, apenas quando não for possível, registrar por Território de 

Identidade
12

 ou em nível estadual 

Público 

 

Indicação a quem se destina um dado produto ou serviço, podendo haver 

mais de um público por ação orçamentária 

Beneficiário  

 

Quantitativo do público beneficiado para cada produto ou subproduto 
entregue, localizado em município/território/estado na Ação Orçamentária. 

Estes são classificados como Indeterminado (quando o quantitativo de 

beneficiários, por Público, não pode ser mensurado), Determinado por Ação 
(quando uma Ação tem mais de uma entrega e todas as entregas beneficiam 

o mesmo quantitativo de beneficiários), e Determinado no Menor Nível 

(quando possível quantificar os beneficiários) 

Nota Explicativa Recurso disponível em diversas telas do módulo de Acompanhamento no 
Fiplan com o objetivo de descrever, esclarecer e justificar especificidades na 

evolução da entrega 

Entrave
13

 Recurso disponível obrigatório nos casos em que haja quantitativo 
descontinuado, paralisado ou sem evolução 

Fonte: Elaboração própria, 2022. 

 

Como vimos no quadro 1, os parâmetros adotados prezam em detalhe, pelo registro 

das especificidades das realizações e dispõem de organicidade interna, englobando por 

                                                
10 Produto complexo é aquele que não identifica exatamente a entrega feita, comportando subprodutos para que 

as entregas de bens ou serviços sejam melhor compreendidas e especificadas. Deste modo, o produto 

“equipamento esportivo” comporta os subprodutos “piscina semi-olímpica”, “quadra de basquete” e campo de 

futebol”, por exemplo.   
11 Para registro no sistema Fiplan da informação quanto à localização da entrega do bem ou serviço, foi definida 

a seguinte regra: se a execução financeira está definida para o estado, a entrega pode ser informada no estado, na 
região ou município; se a execução financeira está definida para região, a entrega pode ser informada na região 

ou município e, por fim, se a execução financeira está definida para município, a entrega deverá ser informada 

no município. 
12 Apenas no PPA 2008-2011 o planejamento assumiu a regionalização atual, estando desde então organizado 

espacialmente por Territórios de Identidade, um “conceito que surgiu a partir dos movimentos sociais ligados à 

agricultura familiar e à reforma agrária, sendo posteriormente adotado pelo Ministério de Desenvolvimento 

Agrário (MDA) para a formulação do seu planejamento” (SILVA, 2012, p. 111). 
13 A rigor, trata-se de nota explicativa tipificada previamente através da seleção de palavra-chave, a exemplo de 

entrave jurídico, contratual, ambiental, etc. 



 

exemplo, a classificação do produto em simples ou complexo; se há necessidade de um nome 

estendido
14

 para o produto; o local em que a entrega será informada (município, território ou 

estado); o tipo de beneficiário, quer seja ele indeterminado, determinado por ação ou mesmo 

determinado no menor nível de detalhamento.  

 Desse modo, o acompanhamento segue verificando o cumprimento do quantitativo 

programado na LOA, ou seja, a entrega de bens e serviços descritos no produto ou 

subproduto, suas quantidades, localização e a quem se destina. O Fiplan possibilita 

visualização do vínculo com os elementos do PPA e as prioridades de governo. 

Após a definição desses parâmetros no sistema, o módulo de Acompanhamento fica 

disponível para inserção de registros por parte das secretarias e unidades responsáveis. Estes 

são efetuados pelas Unidades Setoriais de Planejamento — que correspondem às 

superintendências ou setores equivalentes que executam as ações — e estas informações são 

analisadas e validadas no sistema pelas Assessorias de Planejamento e Gestão das respectivas 

setoriais ou seccionais. 

Nesse sentido, embora o acompanhamento da gestão dos serviços e políticas públicas 

na Bahia tenha como foco as ações orçamentárias constantes no orçamento vigente — o que a 

priori poderia denotar uma validade pontual se tomado como referência de partida o prisma 

da LOA — o ângulo de alcance do acompanhamento visa justamente o cumprimento das 

metas contidas no PPA.  E portanto, compreendendo o PPA um planejamento de médio prazo 

e que de modo agregado, auxilia na concretização do Plano de Desenvolvimento Integrado 

(PDI)
15

, salientamos que o acompanhamento representa o fio condutor que relaciona o nível 

orçamentário
16

 em menor escala com o planejamento estratégico de longo prazo, conforme 

esboçado na figura 4. 

 

 

                                                
14 Nome estendido, no sentido aqui adotado, corresponde à qualificação do produto, descrevendo sua 
característica para melhor identificação do mesmo. 
15 Plano de Desenvolvimento Integrado - Bahia 2035.  
16 Ao apresentar uma proposição metodológica para o monitoramento físico e financeiro de programas e ações 

governamentais nos Planos Plurianuais do Estado de Santa Catarina, Santos e Raupp (2015) abordam justamente 

a dificuldade no monitoramento e avaliação de programas delineados no PPA, pois enquanto o monitoramento é 

dinâmico e específico; a linguagem apresentada pelas ações orçamentárias, impossibilitam em muitos dos casos, 

o seu monitoramento. Ver SANTOS, Guilherme Kraus dos; RAUPP, Fabiano Maury. Monitoramento e 

avaliação de resultados dos programas governamentais delineados no PPA. Revista de Administração Pública, 

v. 49, n. 6, p. 1429-1451, 2015. 



 

Figura 4 - O Ciclo do Planejamento sob a ótica do Acompanhamento da Ação 

  

 

 

 

 

 

Fonte: BAHIA, 2020. 

 

Ao longo de todo o exercício as unidades responsáveis seguem atualizando a execução 

física das ações e todos os lançamentos ficam registrados, permanecendo o histórico evolutivo 

da execução, entretanto, visando coerência entre os dados contidos nos módulos de 

Acompanhamento da Ação Orçamentária e Monitoramento das Metas do PPA, esses registros 

assumem caráter de obrigatoriedade três vezes ao ano, em datas de corte pré-definidas e 

publicizadas.  

Em nossa realidade, o acompanhamento está concebido como um processo dialogado 

e integrado, tratando-se, inclusive, de modelo pautado em protocolos de acesso que buscam 

promover maior segurança nos registros, fidedignidade dos dados e a responsabilização 

quanto às informações; estando o CPF do usuário vinculado a todas as intervenções feitas 

pelo servidor no sistema. Por exemplo, no âmbito da identificação de usuários, o 

aperfeiçoamento dos processos de acompanhamento e monitoramento trouxe consigo a 

possibilidade de verificar e conhecer os responsáveis por indicadores dos programas, metas 

dos compromissos e iniciativas, no nível plurianual; e no nível orçamentário, os responsáveis 

pelas ações (execução física e financeira). Essa peculiaridade tem sido um diferencial 

importante, implicando em maior assertividade nos registros referentes à execução das ações e 

iniciativas, culminando numa melhor apuração de metas e indicadores. 

 

4.2 Sistematização e compartilhamento de dados e informações  

 

Quando nos referimos a um processo continuo de ampliação e aperfeiçoamento 

metodológico do acompanhamento de ações governamentais, faz-se indispensável ressaltar a 

importância da normatização da própria metodologia, com a planificação de informações e 
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orientações a todos os atores envolvidos em cada esfera organizacional para cada etapa 

prevista no processo, bem como a necessária organização de especificações das rotinas para 

que a metodologia possa ser compreendida, assimilada e mesmo, criticada, em sua 

integralidade. 

No bojo da sistematização e compartilhamento de dados e informações, nos 

debruçamos na elaboração e ampla divulgação do manual Acompanhar a Ação 

Governamental, disponibilizado no site do Sepege, que contém a descrição contextualizada do 

processo de acompanhamento dentro do ciclo do planejamento, descrevendo o papel dos seus 

diferentes usuários, os quais à rigor, atuam como elos dentro da rede de planejamento e gestão 

estratégica estadual. Complementar ao manual, construiu-se o tutorial Acompanhamento da 

Ação Governamental no Fiplan, para orientar de modo prático a realização dos registros de 

informações no sistema, e conforme sinaliza a figura 5, o documento objetiva atuar como 

facilitador tanto da navegação do usuário, quanto das especificidades de todas as etapas 

requeridas. 

 

Figura 5 – Apresentação Tutorial Acompanhamento da Ação Governamental 

 

Fonte: BAHIA, 2020b. 

 

Salientamos que embora os documentos norteadores possuam um perfil 

autoinstrucional, a perspectiva formativa dos diversos usuários do sistema perpassa por ciclos 

periódicos de diálogos teóricos e práticos sobre o acompanhamento, e nestas atividades 

contamos com o intermédio da Universidade Corporativa do Serviço Público (UCS-Seplan), 

que utiliza sua rede de instrutores internos na condução dos cursos.  

Quanto às rotinas internas ao processo Acompanhar a Ação Governamental podemos 

citar as recorrentes reuniões sob demanda (presenciais ou online), além da interlocução perene 



 

por telefone e e-mail com os usuários e demais responsáveis legais pelos registros no sistema 

efetuados pelas diversas secretarias.   

E, partindo desse conjunto de registros contidos no módulo de acompanhamento, são 

elaborados uma diversidade de relatórios e notas técnicas. Acessíveis para todos usuários, 

atualmente existe a geração de dez relatórios automáticos nos formatos PDF ou Excel, 

emitidos diretamente do sistema Fiplan como nos evidencia a figura 6. 

 

Figura 6 - Relatórios automáticos do Fiplan sobre o Acompanhamento 

 

Fonte: Extraído do Fiplan, 2022. 

 

          Na experiência ora relatada justamente se confirma que “a tecnologia de Bussiness 

Intelligence (BI) surge então como um ativo que sustenta o monitoramento, pois além de 

permear ambientes de difícil análise, consegue captar dados para comparação e avaliação das 

ações do poder público” (FRANCO, OLIVEIRA e ÁVILA, 2018, p. 120). Desse modo, os 

relatórios automáticos compreendem os principais subsídios na elaboração de diversos dos 

nossos painéis BI
17

: através da combinação de tabelas, gráficos e relatórios em uma única tela, 

permitindo a visão instantânea do seu conjunto de informações extraídas em D-1
18

, utilizando 

interface totalmente personalizada e interativa, acessível em navegadores via web mesmo fora 

da rede governo. 

 

                                                
17 Atualmente utilizamos as ferramentas Power BI e Oracle. 
18 Informações do dia anterior. 



 

Figura 7 - Painel BI elaborado pela CSI 

 

Fonte: Elaboração CSI, 2021.  

 

Como no breve exemplo da figura 7, com a elaboração dos painéis BI agrupam-se 

considerável volume de dados coletados no processo de acompanhamento, proporcionando a 

organização sistemática e automatizada de informações relevantes, fornecendo subsídios e 

embasamento à tomada de decisões, além de promover a eficiência e a transparência. Esta 

ferramenta assume função ainda mais especial em virtude da escala territorial de agregação de 

dados, necessária à realidade estadual. 

 

5.  Governança de dados e os desafios da informação para o acompanhamento de ações 

de governo  

 

A gestão do processo de acompanhamento do PPA no Estado da Bahia tem nos 

impulsionado na busca perene de aprimoramento da governança de dados, o que nos exige 

reflexões ininterruptas sobre possibilidades, necessidades e correções procedimentais no 

agrupamento dos dados, e na mesma medida, da organização destes dados na geração de 

informações que subsidiem demais etapas do processo do planejamento estadual, como 

discutimos em tópicos anteriores.     

Antes de prosseguirmos, lembremos que governança de dados, em boa medida 

compreende-se no setor público como um 



 

conjunto de políticas, processos, pessoas e tecnologias que visam a estruturar 

e administrar os ativos de informação, com o objetivo de aprimorar a 

eficiência dos processos de gestão e da qualidade dos dados, a fim de 
promover eficiência operacional, bem como garantir a confiabilidade das 

informações que suportam a tomada de decisão (BRASIL, 2016). 

 

Tal compreensão somente amplia a responsabilidade da Coordenação de 

Sistematização de Informação da Seplan, uma vez que responde centralmente pelo controle e 

gerenciamento de dados não somente da secretaria em que se encontra estruturalmente 

vinculada, mas por subsidiar a geração de informações oriundas dos dados da execução de 

todo o PPA estadual. E diante disto, nossa prática reforça que a governança de dados deve ter 

sempre como objetivo a definição clara quanto à implementação de estratégias de organização 

dos dados, com a elaboração de normas, padrões, processos e métricas compatíveis com as 

necessidades organizacionais e demandas institucionais dos atores envolvidos; sendo 

desperdiçados, portanto, esse conjunto de esforços concentrados na coleta, armazenamento, 

proteção, permissão do acesso, justamente se os dados não estiverem alinhados com os 

objetivos aos quais se propõe (ENAP, 2019). 

Nesse sentido, ainda que não muito explorada, pesquisada e problematizada — no 

setor público — “a Governança de Dados também atua como uma visão mais apurada sobre 

os dados estratégicos da organização, definindo e analisando os processos que produzem e se 

abastecem desses dados” (ENAP, 2019), justificando-se assim, a importância em compartilhar 

aspectos da implementação da governança de dados neste relato, experiência que encontrou 

na diversidade de temas e procedimentos das ações governamentais, o seu maior desafio de 

partida. Pois, a observação minuciosa de ações orçamentárias com o acompanhamento 

quantitativo e qualitativo de sua execução se caracterizam — diante das inúmeras demandas 

da sociedade — por expressivo e diverso montante de dados a serem reunidos em fluxo 

continuo
19

.  

Diante deste cenário, a construção de um tratamento de dados uniforme para todos os 

entes estaduais envolvidos com a execução de bens e serviços planejados, demanda uma 

metodologia sensível o suficiente para dar conta desde, por exemplo, a distribuição de leite do 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) até grandes obras, como a construção da Ponte 

                                                
19 O então PPA 2020-2023 do Estado da Bahia reúne 16 Programas, 136 Compromissos, 446 Metas e 1.573 

Iniciativas. A LOA 2021 agrupou 1.842 Ações Orçamentárias, abrangendo os 417 municípios da Bahia, em 27 

Territórios de Identidade, totalizando uma população de 14.985.384 baianos estimada pelo IBGE (2021).  



 

Ilhéus - Pontal; garantindo, inclusive, que todos estejam informando o progresso de suas 

ações de maneira uniforme. Essa equalização permite que os dados sejam tratados, 

produzindo informações úteis ao gerenciamento desse fazer, confiáveis na produção dos 

relatórios de prestação de contas da administração pública, comparáveis entre si e que, 

sobretudo, possam traduzir as peculiaridades de cada uma dessas entregas à sociedade. 

Outros aspectos estruturantes que podemos destacar em nossa experiência referem-se 

à: a) existência de ferramenta computacional única para todo o Estado; b) a aderência interna 

aos demais sistemas nos quais busca-se e compartilha-se informações; c) a facilidade na 

assimilação e navegação dos usuários; d) a vinculação fidedigna e absoluta aos instrumentos 

legais (PPA, LDO e LOA); e) a possibilidade de identificação inequívoca dos responsáveis 

pela informação; f) o tratamento em nível idêntico a todas as informações, salvaguardando 

suas peculiaridades; e g) a organização de informação sobre o que está sendo entregue à 

sociedade, qual a quantidade, onde acontece a entrega e qual público se beneficia.  

Em destaque, nossa governança de dados necessita garantir inclusive que os dados do 

acompanhamento sejam seguros, apresentem qualidade e possam ser auditados (ESPINDOLA 

et al, 2018).  

A governança de dados em nossa realidade tem se construído ao longo dos últimos três 

PPA (2012-2015, 2016-2019 e 2020-2023) e se amplia de maneira não linear; pois a cada 

momento há a necessidade de problematização de novas e diferentes demandas, bem como a 

sinalização de melhorias por parte dos diversos atores e institucionalidades que compõe a rede 

Sepege, como vimos em seções anteriores. Sendo desse modo, a escuta atenta desses 

interlocutores, com suas necessidades e dificuldades, um outro desafio que nos impulsiona na 

gestão do acompanhamento. Nesse percurso, a implementação de novos parâmetros e 

requisitos do processo Acompanhar Ação Governamental ao longo de exercícios sucessivos, 

representa antes um ganho, que um empecilho, visto que a comunidade usuária ganhava 

tempo para adaptação às evoluções, ampliando a compreensão das atualizações e reduzindo 

resistências às mudanças. 

 

6. À guisa de últimas considerações  

 

Comum à nossa experiência encontra-se o desafio que é central à gestão dos serviços e 

políticas públicas em todos os níveis de governo: a dimensão humana dos processos. O 



 

quadro de funcionários na administração pública é sempre suscetível a alterações, 

notadamente em situações de alternância de poder; nesse sentido, planos de treinamento 

precisam ser elaborados para manter em bom nível o conhecimento dos conceitos e 

funcionalidades dos componentes do Sepege, dentre eles o acompanhamento, sob pena de 

queda na qualidade e assertividade dos seus registros. 

Nesse sentido, atribuímos à atuação de servidores de carreira na equipe de gestão e 

implementação do processo Acompanhar Ação Governamental, como um dos fatores 

positivos à sua estabilidade e evolução metodológica.  

Outro ganho importante que podemos realçar com a implantação do processo de 

acompanhamento refere-se a uma expressiva mudança cultural ao direcionar maior atenção 

para as entregas de bens e serviços à sociedade, através do redimensionamento do foco até 

então vinculado fortemente às dimensões da execução orçamentária e financeira.  

Outras melhorias estão previstas e serão agregadas dentro da lógica incremental que 

orienta a evolução da funcionalidade de acompanhamento. Atualmente os instrumentos legais 

que autorizam as ações orçamentárias podem ser informados, opcionalmente, no registro da 

situação da entrega; estando prevista a integração com o sistema de Contratos e Convênios, 

passando esse dado a ser disponibilizado para escolha do usuário, tornando-se obrigatório seu 

registro. Além disto, será utilizado o Código de Endereçamento Postal (CEP) para identificar 

as localidades das entregas e inclusive com a possibilidade de que sejam anexadas fotos da 

evolução das mesmas, quando pertinente. 

O monitoramento e avaliação de serviços e políticas públicas são ainda com 

frequência, de um lado — dificultadas pela ausência, incongruência e instabilidade no acesso 

a bases de dados fidedignas e rigorosamente categorizadas — e na outra ponta, tanto 

informações geradas a partir de tais bases, quanto a definição de parâmetros identificáveis e 

desenho metodológico impertinente, somados, tornam-se grandes empecilhos ao processo de 

acompanhamento da ação governamental; processo este que centralmente subsidia o 

monitoramento e a avaliação. 

E nesse contexto, a simples aplicação de ferramentas de BI ficará invariavelmente 

comprometida ou incompleta, pois antes que se busquem ferramentas que atuem sobre o 

tratamento, organização dos dados e possibilidades de saídas das informações; o que nossa 

experiência evidencia é que a estruturação metodológica, fundamentada a partir da integração 

em rede, da construção e aprendizado coletivo, da perspectiva formativa dos atores e da 



 

mobilização da alta gestão, são essenciais à uma equilibrada governança de dados no setor 

público.   
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