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Apresentação

Às vésperas do início de novos mandatos nos governos estaduais e federal, estamos diante de um intenso debate sobre o papel do Estado brasileiro.
Agravada pela profunda crise econômica, pelo baixo crescimento da produtividade, pelo rápido envelhecimento da população, pela desigualdade persistente
e por dificuldades fiscais que ultrapassaram o limite considerado aceitável, a
atual conjuntura deve resultar em novas prioridades nos governos eleitos, incluindo a reforma de várias das políticas públicas vigentes. É cedo, no entanto,
para dizer se as trajetórias econômica e social do país serão alteradas a partir
do que está sendo proposto.
Minas Gerais tem uma longa tradição na construção de instituições e
políticas de planejamento e desenvolvimento de longo prazo. Contudo, apesar
de o quadro institucional mineiro ter sua competência reconhecida nacionalmente, parece não ter sido capaz de impedir a crise de crescimento atual.
Alguns dos entraves para o desenvolvimento de Minas Gerais são históricos
e não conseguimos superá-los apesar dos inúmeros diagnósticos já realizados
sobre a economia do estado, do amplo conhecimento dos problemas e suas
possíveis soluções e da existência de um nível razoável de governabilidade para
implementação de políticas. É claro que nem tudo são pedras no caminho.
Olhando por outra perspectiva, a existência de instrumentos de planejamento
tão bem consolidados pode ter evitado crises ainda maiores ao longo de nossa
história, além de oferecer uma vantagem em momentos como o atual, em que
há uma demanda pela redefinição de prioridades e políticas governamentais.
Qualquer nova orientação poderá ser realizada de forma muito mais eficiente
e com menores riscos em função da existência de um planejamento continuado, que é realizado há décadas.
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No atual contexto, quanto melhor entendermos sobre como os diferentes
instrumentos de planejamento orientam as ações de quem governa, maiores
serão as chances de retomada do desenvolvimento do país. O livro que você vai
ler permitirá conhecer muito mais sobre esse tema. Como nos revela Fernando
Antônio França Sette Pinheiro Júnior, através de sua sólida pesquisa que tem
Minas Gerais como objeto de estudo, convivem num mesmo governo diferentes
concepções de planejamento governamental: uma mais tecnocrática e inflexível
e outra mais política e dinâmica. A primeira concepção inclui os instrumentos
de planejamento constitucionais tais como o Plano Plurianual de Ação Governamental e a Lei de Diretrizes Orçamentária. A segunda, por sua vez, é representada por instrumentos complementares desenvolvidos pelos gestores em seu
dia a dia de trabalho e que levam em conta demandas específicas da sociedade,
a disponibilidade de recursos orçamentário e de pessoal e as necessidades políticas para a efetiva execução das ações. Como recomenda o autor, é necessário
integrar melhor os instrumentos constitucionais às práticas complementares de
planejamento, de forma a torná-los mais atrativos e úteis para quem governa.
O leitor terá acesso a uma pesquisa que se beneficiou das inúmeras qualidades do autor. Apesar de ainda jovem, Fernando Antônio França Sette Pinheiro Júnior já acumula experiências importantes na administração pública
estadual. Ao mesmo tempo, o autor cursou três dos melhores programas de
graduação e pós-graduação (mestrado e doutorado) do país, o que lhe confere
uma capacidade única de combinar questões práticas com o rigor da pesquisa
científica. Ao longo da leitura, é possível aprender mais sobre a consolidação
do planejamento governamental no país e sua efetiva utilização na gestão
diária dos governos, através de entrevistas em profundidade com ex-secretários
de Estado. No momento em que o país tenta superar mais uma crise, o livro
deveria ser leitura obrigatória dos que foram escolhidos para nos governar, a
fim de recolocarem o Estado brasileiro no caminho do desenvolvimento, articulando melhor as medidas de curto prazo com as diretrizes de longo prazo.
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