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SUMÁRIO 
EXECUTIVO

Esta avaliação do Programa Terra Mais Igual cobre o 

período compreendido entre 2005 e 2012. Foram 

analisados o marco conceitual e normativo, a estrutura 

gerencial, o processo de implementação e os 

resultados e impactos do Programa.

Concluiu-se que o Programa se sobressaiu 

principalmente por suas intervenções urbanísticas, com 

destaque para as obras de infraestrutura. 

Expandiu-se consideravelmente as redes de esgotamento 

sanitário e os serviços de coleta de lixo, porém esse 

incremento foi apenas um pouco maior do que o 

ocorrido em áreas não beneficiadas pelo Programa, 

conforme medição experimental feita pela avaliação 1. 

Há problemas pontuais de execução das obras 

de recuperação de vias, e a conservação das 

benfeitorias ainda não foi equacionada.

O Programa não teve impacto mensurável sobre a renda 

dos chefes de família nem sobre a qualidade da educação 

no intervalo entre 2000 e 2010, em grande parte por falta 

de ações coordenadas e de grande escala direcionadas a 

esses fins.

O Programa Terra Mais Igual destacou-se ainda pelo alto 

grau de satisfação dos moradores com os 

benefícios habitacionais recebidos, apesar de sua 

magnitude ser pequena em comparação com as obras de 

infraestrutura. Há que se avançar ainda na 

regularização fundiária, uma vez que no período 

avaliado a titulação de lotes ficou restrita a uma 

pequena área e poucas centenas de beneficiários.

Quanto à intersetorialidade que caracteriza o Programa, 

há evidências de que a interlocução com outras 

Secretarias perdeu em qualidade, tendo ficado restrita ao 

nível estratégico e evoluído pouco no plano 

operacional. O Núcleo Gestor e os Escritórios Locais 

ocupam a maior parte do espaço institucional do 

Programa Terra Mais Igual. 

Os canais de participação popular se mostraram 

robustos no período anterior às intervenções e durante 

estas, porém com o tempo e com atrasos e 

paralisações em obras, foram se restringindo 

gradualmente às lideranças e à comunicação 

individualizada com os Escritórios Locais.

O trabalho social nas fases de pré-intervenção, 

acompanhamento e pós-ocupação foi bem 

avaliado pela grande maioria da população beneficiada, 

tendo quase sempre superado 2/3 de proporção de 

aprovação (beneficiários satisfeitos e muito satisfeitos) 

nos diversos quesitos da pesquisa. 

1 Comparando-se poligonais beneficiadas pelo Programa Terra Mais 
Igual com as não-beneficiadas. Mais detalhes adiante. Não é 
possível determinar com certeza o que teria acontecido com os 
índices de coleta de esgoto nessas áreas na ausência do Programa 
Terra Mais Igual. Entretanto, conforme nos informa seu Núcleo 
Gestor, a concessionária CESAN não contempla regiões de morro em 
suas obras, o que permite supor que tais intervenções não 
ocorreriam sem a atuação do Programa Terra Mais Igual.
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APRESENTAÇÃO



APRESENTAÇÃO A avaliação externa é um dos meios de se dimensionar 

a transformação social proporcionada por programas de 

interesse público. Por intermédio dela, seus gestores 

prestam contas aos cidadãos e podem utilizar as 

recomendações para repensar suas ações. Os dados 

apresentados pelo avaliador 2 —parte não-interessada, 

ou seja, não-beneficiada pelos resultados nem envolvida 

com a condução do programa—tem como característica o 

rigor na validação das informações obtidas. Assim, o norte 

metodológico da pesquisa avaliativa indica o caminho da 

validação factual por meio de uma apuração 

consistente, da checagem de fontes, da representativi-

dade dos dados e de um esforço para se capturar a 

diversidade das experiências. 

Apresentamos neste documento uma apreciação objetiva 

dos resultados alcançados pelo Programa Terra Mais Igual 

no período de 2005 a 2012. O Programa ambiciona 

promover a melhoria da qualidade de vida da população 

socialmente excluída, efetuando seu empoderamento 

através de um conjunto integrado de ações sociais, obras 

e serviços de natureza pública, que viabilizem as mesmas 

condições de acesso aos bens e serviços públicos das 

demais áreas do município. (Metodologia do Programa 

Terra Mais Igual, 2007, p. 7)

É marcado tanto por sua longevidade como por uma 

proposta ambiciosa de desenvolvimento humano, urbano 

e preservação ambiental. Essa grandeza do programa 

configurou-se em um grande desafio para o avaliador. 

Ao longo do ano de 2013 foram entrevistados pessoal-

mente 205 partes interessadas (lideranças, moradores, 

gestores e ex-gestores do Programa); visitados mais de 

1.700 domicílios, tendo sido efetivamente pesquisadas 

1.496 pessoas. Foram também vistoriadas obras de in-

fraestrutura e acessibilidade implantadas. Criou-se ainda 

um banco de dados comparativo que permitiu estimar, 

com precisão, o impacto do programa sobre o bem-estar 

da população entre os Censos de 2000 e 2010 nas var-

iáveis renda do chefe de domicílio, esgotamento sanitário, 

abastecimento de água e coleta de lixo. Criamos ainda 

outro banco comparativo do cadastramento feito em 

2000 com a pesquisa de avaliação de 2013, permitindo 

um retrato da evolução de variáveis comuns, ainda que 

o grau de precisão dessa comparação fosse menor em 

função dos universos de pesquisa distintos resultantes 

dos diferentes recortes dessas áreas —já explícitos desde 

o Termo de Referência.

A avaliação externa se deu por etapas. Na primeira, 

analisamos fontes documentais que nos permitiram 

abordar a adequação do marco legal e conceitual do 

programa à sua missão institucional. Na segunda, 

entrevistamos gestores, ex-gestores, técnicos e lideranças 

comunitárias presencialmente com roteiros de entrevista 

adequados à realidade da atuação de cada um, buscando 

entender as virtudes e limitações da estrutura gerencial 

do programa Terra Mais Igual e seu processo de 

implementação. Na terceira etapa, aplicamos uma 

pesquisa amostral de tipo survey (questionários 

padronizados) à população beneficiária do programa no 

período estudado (2005-2012), cobrindo as Poligonais 

1 (parte – São Benedito e Jaburu), 2, 3, 5, 8, 11, 12 e 14, 

visando levantar seus níveis de satisfação com o 

programa como um todo, além de dados 

sociodemográficos e de percepção sobre as obras. 

Nesta etapa também realizamos grupos focais 

temáticos e uma ampla vistoria de campo com 

engenheiros e arquitetos para avaliar os padrões de 

execução e de conservação das obras físicas.

De pouco serviria o rigor da pesquisa se não se buscasse 

legitimar o processo entre aqueles que podem usar a 

avaliação para melhorar o Programa. Com esse intuito, 

buscamos o envolvimento das comunidades e dos ge-

stores. Isto se deu, no primeiro caso, pelo recrutamento 

de pesquisadores nas comunidades e, no segundo, pela 

colaboração na interlocução com as lideranças locais e 

no apoio logístico à pesquisa, além da crítica dos diversos 

relatórios de avaliação. Em todos os momentos nos foi 

garantida imparcialidade na análise, imprescindível para a 

confiabilidade deste trabalho. 

Esperamos que a leitura deste documento-síntese, bem 

como dos relatórios que lhe deram origem, sirva para 

embasar factualmente as decisões estratégicas a serem 

tomadas pelos atuais e futuros gestores do programa, e 

que também inspire as partes interessadas, sejam ben-

eficiários, parceiros ou financiadores, a conhecer as razões 

dos sucessos e limitações do Programa Terra Mais Igual à 

luz dos desafios que enfrentou nesses 8 anos.

A equipe de avaliação

Vitória, 14 de julho de 2014

2  Concorrência 01/2012, conforme Termo de Referência para 
“Contratação dos serviços de proposição de metodologia e 
realização da avaliação do Programa Terra Mais Igual”.
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Esta publicação consolida os principais resultados da 

avaliação externa do Programa Terra Mais Igual, 

analisando as relações entre as ações do Programa e os 

resultados por ele alcançados. O material que deu origem 

a esta análise foi produzido em três fases avaliativas, cada 

uma delas com um olhar específico sobre uma dimensão 

da atuação do Programa Terra Mais Igual.

 

A primeira fase da pesquisa tratou da concepção do 

Programa e seu quadro normativo, debruçando-se sobre o 

modelo institucional adotado desde sua origem em 1996 

até hoje, enfocando principalmente as reformulações 

sofridas no período de 2005 a 2012. 

A segunda fase abordou a estrutura gerencial e a forma 

de implementação do Programa no período, aí incluídos a 

gestão dos recursos, os processos de decisão, a intersetori-

alidade e o envolvimento comunitário.

A terceira e mais complexa fase da pesquisa produziu 

informações sobre os resultados alcançados no período 

bem como os impactos de longo prazo. Nessa etapa o 

olhar se dirigiu para indicadores da transformação nas 

condições de vida da população beneficiada pelo 

programa, seja em termos da qualidade objetiva do 

espaço vivido, seja em termos de sua percepção dessas 

mudanças.

Os leitores interessados nas evidências empíricas do 

estudo e as conclusões detalhadas sobre as três fases da 

avaliação ficam convidados a consultar os produtos 

contratuais 2, 3 e 4 do trabalho (Ver Quadro 1) 3. 

Neste volume consolidado expomos associações 

comprovadas entre ações do Programa e os resultados 

alcançados. Apontamos ainda para causas externas 

quando não há evidências para sustentar a influência 

direta do Programa, ou ainda quando fica demonstrado 

que a transformação social se deve majoritariamente a 

outros fatores.

Com tal propósito em mente, este documento está 
organizado em três seções. 
A primeira, “Resultados e impactos do Programa” 
resume os principais resultados, positivos e negativos, 
em termos de desenvolvimento humano, desenvolvi-
mento urbano, sustentabilidade das ações e interven-
ções habitacionais 4. 

A segunda seção, “Eficácia da atuação direta do 
Programa”, relaciona os resultados obtidos (ou falta 
deles) às dimensões estudadas na avaliação. Envolve o 
marco conceitual-normativo e o modelo 
institucional—neste último incluídas a gestão dos 
recursos humanos e materiais. Envolve também a 
adequação da estrutura gerencial e o processo de 
implementação, com destaque para as ações 
urbanísticas e de trabalho social.  
Na terceira seção trazemos as conclusões e 
recomendações pontuais para a melhoria da implemen-
tação do Programa com base no cenário encontrado 
em 2013. 

Convidamos o leitor também a se familiarizar com os 
Produtos 2, 3 e 4 da avaliação externa 
(ver Quadro 1), onde há a descrição pormenorizada da 
evidência empírica resumida aqui.

3 “Avaliação da concepção conceitual-metodológica e do quadro 
normativo” (71 pp.); “Avaliação da estrutura gerencial e do processo 
de implementação do Programa Terra Mais Igual” (161 pp.); “Aval-
iação dos resultados alcançados e dos impactos diretos e indiretos do 
Programa Terra Mais Igual” (178 pp.), respectivamente. Os volumes 
impressos e em meio digital estão disponíveis para consulta no 
Centro de Documentação do Programa e incluem também uma 
ampla discussão metodológica.

4 Conforme discutimos no Produto 4, a componente Preservação 
Ambiental, em função da dificuldade para obtenção de dados oficiais, 
foi excluída da discussão por insuficiência de informações confiáveis.
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Produto Fase

2

Avaliação da concepção 
conceitual-metodológica e do 
quadro normativo do Programa 
Terra Mais Igual

3

Avaliação da estrutura gerencial 
e do processo de implemen-
tação do Programa Terra Mais 
Igual

4

Avaliação dos resultados 
alcançados e dos impactos 
diretos e indiretos do Programa 
Terra Mais Igual

Conteúdo

Revisão de documentos e entrevistas com téc-
nicos, gestores e ex-gestores visando 
compreender a adequação do modelo institucional 
aos desafios enfrentados no período avaliado.

Revisão de documentos e entrevistas com 
técnicos, gestores e líderes comunitários com o 
intuito de avaliar o desempenho da gestão das 
ações do Programa.

Pesquisa de campo com questionários padronizados 
e grupos focais com beneficiários; análise da evolução 
dos dados socioeconômicos; vistorias em campo. 
Objetivo: medir os resultados de desenvolvimento 
urbano, desenvolvimento humano e sustentabilidade.  

Tabela 1 – Resumo das fases da avaliação

 Fonte: Pesquisa de Avaliação Plan Políticas Públicas (2013)
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Todos os tipos de intervenção habitacional (reassentamentos, reconstruções e melhorias) são bem avaliados pelos 
beneficiários, e os problemas de qualidade são pontuais

Houve ganhos significativos de infraestrutura de saneamento básico, mas a contribuição específica do Programa para 
esses ganhos é pequena, sendo mais sentida na redução dos casos mais graves de inadequação, como valas a céu 
aberto e despejo direto em cursos d’água 

Os acessos às Poligonais bem como a mobilidade dentro delas melhoraram bastante em função das obras, mas de 
forma menos sensível para pessoas com dificuldade de locomoção, 66% das quais relatam ainda problemas para 
acessar seus domicílios

A conservação das áreas comuns e das vias de acesso tem problemas pontuais em todas as Poligonais, mas não se 
configura um problema generalizado, exigindo atenção caso a caso

No período avaliado, não houve impacto do programa sobre a renda e a qualidade da educação nas Poligonais

A grande maioria dos moradores se considera bem informada sobre as intervenções em todas as suas fases

A participação da comunidade nas instâncias deliberativas se dá majoritariamente por meio das lideranças, e de ma-
neira individualizada por meio dos Escritórios Locais

Há desgaste do Programa entre moradores e líderes comunitários em função de paralisações que resultaram em 
atrasos nas entregas e obras incompletas

Os moradores têm dificuldade de entender a influência do Programa Terra Mais Igual sobre as ações no território, em
particular distingui-las das do Orçamento Participativo no período 

Observou-se um aumento da fixação das famílias em todas as Poligonais medida com base no tempo de moradia 
relatado.



Desde a sua concepção como Projeto Terra, o 

Programa buscou uma abordagem holística dos 

problemas relacionados à moradia inadequada, fazendo 

uma escolha clara pelo desenvolvimento integrado em 

seus aspectos urbanísticos e humanos.  

Em termos dos objetivos a serem atingidos dentro desse 

último aspecto, o Programa destaca:

A pesquisa avaliativa determinou que os ganhos de 

desenvolvimento humano ocasionados pelo Programa 

Terra Mais Igual são significativos, porém desiguais 

dependendo da dimensão estudada. Renda do chefe de 

domicílio e qualidade do ensino nas áreas beneficiadas 

não foram afetados positivamente. A adesão aos 

programas de qualificação foi baixa. Por outro lado, foram 

bem-sucedidas medidas de contenção do aumento 

de despesas, como o aluguel provisório (para moradia 

temporária), reconstrução e melhorias habitacionais, com 

consequente redução dos custos de manutenção 

doméstica.

As ações voltadas ao incremento da renda se distribuíram 

entre aquelas voltadas para a qualificação profissional e 

outras, como obras físicas e auxílios a despesas (aluguel), 

que, indiretamente por meio de melhoria das condições 

de vida, podem resultar em maior renda disponível.

No primeiro caso —qualificação profissional—o Programa 

Terra Mais Igual forma parcerias com as Secretarias que 

dispõem desses programas e os divulga nas comunidades.

DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Desenvolvimento humano: melhoria dos 
serviços prestados na área social, programas 
de geração de trabalho e renda, educação 

sanitária e ambiental e desenvolvimento 
comunitário. (Metodologia Programa Terra 

Mais Igual, 2007, p.5)

Observou-se que os cursos de capacitação voltados para a 

geração de renda oferecidos pelo Programa por meio dos 

Escritórios Locais em parceria com os CRAS (Centros de 

Referência de Assistência Social), bem como aqueles sub-

sidiados pelo PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego) para participantes de progra-

mas federais de transferência de renda, tiveram baixa 

procura, segundo informaram participantes, lideranças 

e técnicos entrevistados. A avaliação não teve acesso aos 

números de matriculados e desistências.

As evidências dos grupos focais realizados especifica-

mente sobre geração de trabalho e renda com lideranças 

e participantes são de que o interesse foi baixo, apesar de 

tanto a oferta quanto a divulgação terem sido satis-

fatórias. O problema, à luz das evidências, faz parte de 

um drama maior de baixa participação dos moradores 

nas atividades cujo tema não está diretamente relacio-

nado às intervenções urbanísticas, e a restrição desse 

engajamento às lideranças e, em seu entorno, um grupo 

seleto de pessoas que participam da maioria das ações de 

engajamento promovidas.

No caso das ações que visam conter o aumento de desp-

esas ou ainda aumentar a poupança, os resultados são 

animadores. Nas unidades habitacionais novas definitivas 

pesquisadas (128 U.H.s), 63,4% das famílias reassentadas 

informam não ter tido aumento de despesas em função 

da mudança de domicílio — algo que habitualmente 

ocorre em programas do tipo em função do custo dos 

serviços públicos e da mudança. Os participantes dos 

grupos focais realizados nos reassentamentos pesquisa-

dos afirmaram que até aquele momento ninguém pagava 

conta de água, o que pode explicar em parte o não-

aumento das despesas domésticas reportado; por outro 

lado, relatam pagar contas de energia.

Também foram bem sucedidas sob o aspecto da renda as 

iniciativas de bônus moradia e de aluguel provisório. 
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Fig. 1: Evolução da renda média do chefe de domicílio
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O bônus-moradia é uma carta de crédito oferecida a 

famílias removidas de seu local de origem em virtude de 

situação de risco, interesse ambiental ou intervenções 

urbanísticas. O valor dos bônus se revelou suficiente para 

a compra de unidades habitacionais equivalentes para os 

beneficiados, ainda que a qualidade muitas vezes tenha 

vindo a reboque de uma maior distância do local de tra-

balho. Entretanto, observou-se atraso na liberação desse 

recurso para 66% das famílias beneficiárias, em função 

principalmente da complexidade da operação, que 

envolve a apresentação de documentação (com custo 

para o beneficiário) e defasagem entre o valor máximo 

oferecido e os preços de mercado dos imóveis em 

condições de receber essas famílias em áreas próximas a 

seu local de origem, forçando-os muitas vezes a se 

deslocar para áreas mais distantes.  No grupo focal 

realizado com esse intuito, essa dinâmica (longa procura 

por imóvel nas redondezas ou decisão por encontrar um 

domicílio mais distante ou com área menor) foi relatada 

por alguns entrevistados. O objetivo específico de fixação 

dos moradores em áreas próximas a seus locais de origem 

não foi garantido no caso do bônus moradia.

Já o aluguel provisório, recurso destinado para que as 

famílias morem temporariamente enquanto aguardam 

nova unidade habitacional, se revelou suficiente para não 

onerar o orçamento familiar e até proporcionou moradia 

de qualidade superior à anterior. Não houve relatos de 

ônus relacionado à necessidade de complementação da 

verba de aluguel, ficando a renda doméstica disponível 

dessa forma resguardada.

Também as obras de melhorias habitacionais resultaram 

em média na redução da proporção do orçamento domés-

tico gasto com a manutenção do domicílio, e, portanto, de 

aumento médio de renda disponível (a parcela excedente 

aos gastos de subsistência, para consumo ou poupança).

Os dados agregados não permitem afirmar que a 

presença do Programa Terra Mais Igual nos territórios teve 

impacto positivo sobre a renda dos chefes de domicílio 

entre os anos de 2000 e 2010. Num experimento 

comparando o rendimento médio dos chefes de família 

em poligonais beneficiadas por ações do programa com as 

demais poligonais observou-se uma pequena diferença a 

menor nos rendimentos médios naquelas áreas. 

A Fig. 1 ilustra o ocorrido.

Fonte: Censo demográfico de 2000 e 2010, resultados do universo agregados por setores censitários
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A evolução dos rendimentos médios dos chefes de domicílio foi estimada utilizando dois grupos derivados do censo 

demográfico, sendo um composto pelas Poligonais que receberam ações do Programa Terra Mais Igual entre 2000 e 2010 e 

outro por aquelas onde o Programa ainda não entrou. Da evolução do primeiro subtraiu-se a evolução do segundo, 

conforme a Tab. 1, possibilitando assim controlar por fenômenos independentes do Programa, como a melhora geral da 

renda e a redução do desemprego 5.

Ainda no quesito desenvolvimento humano, quanto à qualidade do ensino oferecido às populações residentes nas 

poligonais do Programa, a evolução ao longo do período estudado é positiva, porém aquém da média nacional. Observando 

o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) para os Anos Iniciais das escolas situadas nas poligonais com 

intervenção do Programa Terra Mais Igual ou em até 1km delas, nota-se melhoria na qualidade do ensino, ainda que uma 

taxa um pouco inferior à das escolas das demais poligonais entre 2005 e 2011: incrementos de qualidade de 19,3% nas 

EMEFs de Poligonais já beneficiadas pelo Terra, 23,5% nas EMEFS de outras poligonais do Terra e 38,2% na média nacional6. 

Entretanto os números estão ainda abaixo tanto da média do país quanto da evolução dos escores médios nacionais no 

período (Ver Fig. 2).

Fig. 2: Resultado do IDEB para anos Iniciais do ensino fundamental (primeiro ao quinto)

Tab. 1:  Evolução da renda média do chefe de domicílio 2000-2010 

5 Os respectivos setores censitários (2000 e 2010) foram ajustados para corresponder aos polígonos das áreas nesses anos. A renda média do chefe de 
domicílio foi utilizada por ser um indicador comparável entre esses anos. Outros indicadores de renda, como a familiar, se disponíveis, permitiriam apro-
fundar ainda mais essa comparação, capturando por exemplo a contribuição dos rendimentos dos jovens para a família. Para uma discussão do método 
semi-experimental de “diferença-das-diferenças”, ver o Produto 4.

6 Último dado disponível: 2011.

Censo 2000

Poligonais 
beneficiadas   

(A)

Censo 2010

Rendimento nominal médio 
mensal dos responsáveis por 
domicílios particulares 
permanentes (com e sem 
rendimento)

Poligonais não 
beneficiadas 

(B)

Poligonais não 
beneficiadas 

(D)

Poligonais 
beneficiadas 

(C)

R$ 498,97 R$ 491,60 R$ 956,48 R$ 975,19

Diferença - 
das -
diferenças (R$)
(C-A)-(D-B)

- 26,08

Fontes: Censo demográfico de 2000 e 2010, resultados do universo agregados por setores censitários
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Fig. 3:  Resultado do IDEB para anos finais do ensino fundamental 
           (sexto ao nono)

Para os anos finais do Ensino Fundamental (sexto ao nono), o desempenho das escolas no âmbito das Poligonais beneficia-

das pelo Programa Terra Mais Igual é superior tanto à média nacional quanto ao das ainda não beneficiadas, porém com 

evolução descontínua (Ver Fig. 3). Nota-se, ainda assim, que apesar de a evolução dos resultados ter sido positiva para os 

três grupos, as EMEFs das Poligonais não integradas no Programa apresentaram a maior evolução: 27,2%, contra 15,2% das 

Poligonais do Programa e 22,6% da média brasileira.

Fig. 3: Resultado do IDEB para anos finais do ensino fundamental 
           (sexto ao nono)

Fonte: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2005, 2007, 2009 e 2011, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira

Fonte: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2005, 2007, 2009 e 2011, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira
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Já quanto às taxas de analfabetismo entre a população de 5 ou mais anos de idade, o estudo comparativo dos dados dos 

censos revelou que houve uma redução maior nas Poligonais do que no restante da cidade, ainda que esse incremento 

tenha sido ligeiramente maior nas áreas ainda não atendidas pelo Programa, não evidenciando, portanto, seu impacto 

sobre essa redução (Ver Tab. ).

Não existe explicação no âmbito do Programa para o desempenho desigual das escolas nas áreas das Poligonais. Ainda que 

o Programa Terra Mais Igual tenha proposto melhorar o rendimento escolar dos alunos em suas metas mobilizadoras, não 

foram identificadas ações concretas, seja em parceria com a SEME, seja com organizações não-governamentais, focalizadas 

nas escolas das Poligonais do Programa Terra Mais Igual, na população em idade escolar ou mesmo entre jovens e adultos. 

Foram identificadas obras como a construção de um Centro de Educação Infantil e um Centro de Educação Ambiental, bem 

como ações comandadas pelos Escritórios Locais voltadas à educação socioambiental das famílias beneficiadas pelas obras, 

assim como de convivência das famílias reassentadas, porém nenhuma atividade sistemática para a melhoria do ensino 

formal nas áreas que concretizassem as deliberações feitas nos comitês de nível estratégico.

Não obstante, membros do Núcleo Gestor ponderam que nas pautas do Comitê de Políticas Sociais é possível identificar 

ações deliberativas no nível estratégico que contrariam tais afirmações. [Como exemplo], destacamos que a temática da 

educação de tempo integral era sistematicamente debatida no Comitê de Políticas Sociais, além de ser uma prioridade de 

governo. O EJA - Educação de Jovens e Adultos também foi implementad[o] no período pesquisado, que necessariamente 

rebatia no nível estratégico, além de ter sido muito discutid[o] no âmbito do Programa Terra Mais Igual.

Com relação aos serviços públicos, as principais reclamações dos moradores se referem à falta de áreas de lazer, mencionada 

por 25% dos entrevistados, seguida por equipamentos de segurança pública deficientes (17%). Neste quesito, as percepções 

de segurança variam consideravelmente por poligonal. Enquanto 2/3 das pessoas dão notas positivas (acima de 5) para 

a segurança na Poligonal 14, apenas 1/3 tem opinião semelhante na Poligonal 1. Em média, 41% das pessoas aprovam a 

segurança em seus bairros 7.

Os dados sobre sensação de segurança estão associados à percepção de melhora nas condições de vida da Poligonal como 

um todo, e devem ser tomados com cautela também por refletir situações conjunturais. 

No aspecto da participação comunitária, a avaliação apurou que, do ponto de vista dos moradores, o reconhecimento das 

associações de moradores é alto — em torno de 70% sabem de sua existência. Entretanto, isso não se traduz em envolvi-

mento maior, uma vez que apenas 2% participam dessas agremiações de alguma forma. 

Tab. 2: Evolução da taxa de alfabetização (5 ou mais anos de idade)

7  Os indicadores oficiais referentes à violência nas Poligonais não foram disponibilizados para os avaliadores.

Poligonal ainda 
não atendida

Vitória excluindo 
Poligonais

2000

Poligonal Terra 
Mais Igual

2010

83,82% 90,56%

2000 2010

83,59 91,45

2000 2010

88,80 92,27

Média Município 
de Vitória

2000 2010

86,55 91,53

+8,05% +9,40% +3,90% +5,75
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Quanto ao grau de conhecimento da existência de Comissão de Moradores do Programa Terra Mais Igual, este é bastante 

baixo, de apenas 9%, e a participação nelas, de 2%. Esse desconhecimento é particularmente preocupante por se tratar da 

principal instância participativa do Programa no território. 

Diferentemente das Comissões de Moradores, os Escritórios Locais são conhecidos pela população e bem vistos pela maior 

parte das lideranças entrevistadas. Apesar de não ser uma instância participativa formal, é o principal ponto institucional 

ao qual as pessoas acorrem para se informar a respeito dos serviços oferecidos não só pelo Programa Terra Mais Igual mas 

pelos órgãos públicos como um todo, como programas de Secretarias (habitação, obras, meio ambiente), Caixa Econômica 

Federal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e CRAS. A utilização da equipe local para o gerenciamento social do pré ao 

pós-urbanização, no acompanhamento e nos plantões, estreitou os laços entre o Programa e os moradores. A promoção de 

eventos, cursos e visitas buscou envolver a população como um todo, mas na ausência de obras físicas essa participação 

tendeu a diminuir consideravelmente.

Neste aspecto informacional verificamos que a comunidade, apesar de ter acesso ao Escritório Local e de ser envolvida nas 

reuniões deixa de participar quando vê frustradas as expectativas de transformação geradas pelo próprio Programa no caso 

de obras atrasadas, principalmente.

A pesquisa revelou também que apenas um décimo dos respondentes considera que a comunidade utiliza o Programa Terra 

Mais Igual para suas reivindicações, parcela semelhante à do Orçamento Participativo. A forma mais utilizada, segundo eles, 

seria a mídia: para 33% deles, seria a forma mais eficaz de expor necessidades e carências.

O protagonismo da população se revela fortemente condicionado à consecução dos benefícios de desenvolvimento urbano. 

As obras de infraestrutura, intervenção habitacional e construção de equipamentos públicos mobilizam o conjunto da co-

munidade, ao passo que temas vinculados ao desenvolvimento humano têm baixa adesão e são atendidos com mais eficá-

cia de forma individualizada. Necessidades relativas a saúde, educação e assistência social são direcionadas via Escritório 

Local para a instância responsável (CRAS, Unidades de Saúde, concessionárias de serviços públicos).

O destaque dado ao Orçamento Participativo durante o período avaliado, com reuniões conjuntas Programa Terra Mais Igual 

– OP promovidas nas comunidades, pode ter contribuído também para a ênfase da mobilização na alocação de verbas para 

obras em detrimento da discussão da melhora da qualidade dos serviços, como apontam alguns entrevistados.
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No âmbito do desenvolvimento urbano, que 

compreende “obras de infraestrutura urbana, ampliação 

dos serviços urbanos prestados, saneamento básico, 

habitação e equipamentos sociais e comunitários” 8, o 

Programa teve um legado bastante significativo no 

período estudado. 

No que tange a mobilidade e a acessibilidade, a 

avaliação técnica feita em campo identificou a 

qualidade satisfatória das obras de melhoria de vias de 

acesso, incluindo escadarias, rampas e becos. Foi constat-

ado um desgaste excessivo das vias, que está associado 

ao emprego de materiais de qualidade mediana. Do ponto 

de vista subjetivo, a baixa qualidade das intervenções é 

a principal razão de insatisfação dos moradores com as 

intervenções de infraestrutura do Programa Terra Mais 

Igual —58% daqueles que se dizem insatisfeitos com as 

obras direcionam suas críticas a esse aspecto 9.

Os moradores com dificuldades para se locomover, 

presentes em 25% dos domicílios pesquisados, relatam 

dificuldades em chegar às suas residências pelas vias 

existentes. Nas poligonais beneficiadas por obras de 

acessibilidade, 2/3 ainda consideram que mesmo depois 

das obras é “difícil” ou “muito difícil” aceder a casa. Os 

motivos não foram detalhados, e podem ser desde uma 

dificuldade resultante da topografia da região como das 

vias de acesso. O que se pode concluir é que as obras por 

si ainda estão longe de sanar esse problema.  

Quanto à mobilidade dentro das Poligonais, as lideranças 

entrevistadas apontam problemas de execução parcial de 

escadarias, rampas e pavimentação de becos e ruas. 

No caso da Poligonal 1, referem-se a escadarias iniciadas 

ao mesmo tempo e inacabadas, o que se verificou 

parcialmente na vistoria em campo, assim como 

guarda-corpos inacabados e/ou danificados. Rampas 

muito inclinadas também foram objeto de reclamações 

nessa área.

DESENVOLVIMENTO URBANO 

Os moradores com dificuldades para se locomover, 

presentes em 25% dos domicílios pesquisados, relatam 

dificuldades em chegar às suas residências pelas vias 

existentes. Nas poligonais beneficiadas por obras de 

acessibilidade, 2/3 ainda consideram que mesmo depois 

das obras é “difícil” ou “muito difícil” aceder a casa. Os 

motivos não foram detalhados, e podem ser desde uma 

dificuldade resultante da topografia da região como das 

vias de acesso. O que se pode concluir é que as obras por 

si ainda estão longe de sanar esse problema.  

Quanto à mobilidade dentro das Poligonais, as lideranças 

entrevistadas apontam problemas de execução parcial de 

escadarias, rampas e pavimentação de becos e ruas. No 

caso da Poligonal 1, referem-se a escadarias iniciadas ao 

mesmo tempo e inacabadas, o que se verificou parcial-

mente na vistoria em campo, assim como guarda-corpos 

inacabados e/ou danificados. Rampas muito inclinadas 

também foram objeto de reclamações nessa área.

A vistoria técnica constatou ainda problemas na execução 

de escadarias e guarda-corpos nas poligonais 1, 2 e 3: 

escadarias incompletas, guarda corpos ausentes, sem 

pintura e em diâmetro fora do padrão. Nas Poligonais 8 e 

12 essas vias estão em melhor estado. Adiante, na seção 

sobre sustentabilidade, tratamos dos desafios de con-

servação dessas obras.

8  Metodologia do Programa Terra Mais Igual, p.5.

9 Os insatisfeitos, por sua vez, são 25,2% dos entrevistados.



27

!
!

! !

Fig. 4: Levantamento fotográfico em campo (Poligonais 1 e 2)

Poligonal 2: Corrimão mal executado e sem acabamento.

Poligonal 1: Guarda-corpo sem pintura e diâmetro menor que o padrão.

Fonte: Vistoria de Campo

Sem dúvida houve melhora sensível nos acessos aos bair-

ros bem como na mobilidade em seu interior, conforme 

se verificou em campo. Os problemas relativos a obras 

inacabadas e de baixa qualidade se reportam, segundo os 

técnicos e lideranças entrevistados, a problemas decor-

rentes do planejamento e da gestão dos contratos com as 

empreiteiras. 

Projetos precisam ser refeitos no local em função da 

realidade encontrada, o transporte de materiais é custoso, 

forçando o reajuste das planilhas de preços (que resulta 

na paralisação da obra em função da demora em sua 

aprovação pelas instâncias financiadoras) ou, alternativa-

mente, à economia com materiais e mão-de-obra, com a 

consequente redução na qualidade.

Nas áreas mais problemáticas do ponto de vista da

segurança pública, houve rescisão de contratos de con-

strutoras que alegavam não poder colocar em risco a vida 

de seus funcionários, com paralisação das obras até nova 

licitação.

No tocante aos equipamentos públicos, foram observados 

muitos casos de sucesso na melhoria da qualidade do 

espaço, como foi o caso das inúmeras pequenas praças 

e parques implantados ou melhorados (Portal Leitão 

da Silva, alto do Morro do Moscoso e praça no morro da 

Fonte Grande), com destaque para o Museu do Pescador 

na Ilha das Caieiras e toda a urbanização de seu entorno, 

na orla ribeirinha. 

Alguns desses equipamentos requerem atenção na 

conservação, já exibindo sinais de deterioração (subida do 

Moscoso e Cruzamento) 10.

10 A avaliação minuciosa do estado de cada um desses equipamentos, 
com documentação fotográfica, pode ser consultada no Produto 4 desta 
avaliação (“Avaliação dos resultados alcançados e dos impactos diretos e 
indiretos do Programa Terra Mais Igual”)
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Fig. 5: Evolução da taxa de conexão de esgoto domiciliar à rede pública

A apropriação das áreas de lazer é desigual. Metade dos 

moradores entrevistados relatam que sua família nunca 

usa esses equipamentos; por outro lado, 25% deles 

afirma frequentar esses espaços pelo menos uma vez por 

semana. A qualidade dos equipamentos construídos é 

heterogênea. Por um lado temos situações insatisfatórias 

do ponto de vista construtivo e de projeto, como no Cru-

zamento (Poligonal 2), em que há uma trave obstruindo 

o acesso à quadra de esportes e drenagem da encosta 

direcionada para essa mesma quadra. Ou ainda o Jaburu 

(Poligonal 1), onde o entorno do reservatório de água con-

struído, que poderia ser aproveitado como área pública, 

está precário, com bastante entulho e partes inacabadas. 

Exemplos de praças bem concebidas, ainda que já sofram 

com falta de manutenção, são as presentes na Poligonal 3 

(Moscoso, Piedade e Fonte Grande). Já a quadra de bocha 

não cumpriu a função a que se destinava, passou a ser 

ponto de uso de drogas e dormitório para sem-teto, e 

estava fechada quando da avaliação em campo. O Núcleo 

Gestor do Programa Terra Mais Igual nos informa que a 

quadra foi posteriormente demolida.

Moradores e lideranças entrevistados responsabilizam o 

uso e o tráfico de drogas pela deterioração dessas áreas. É 

provável que a não-apropriação tenha nexo com o baixo 

grau de mobilização dessas comunidades; 

entretanto, as redes de solidariedade nessas áreas são 

complexas, não permitindo ao avaliador determinar num 

estudo breve como este em que medida o crime organi-

zado concorre com as associações formais de moradores 

pela ocupação dos espaços. 

No tocante à infraestrutura, as poligonais tiveram um 

progresso notável em todos os itens de saneamento am-

biental. O acesso à água tratada está praticamente uni-

versalizado, e a coleta e o afastamento de efluentes chega 

a 90% nas áreas pesquisadas. Ainda que o Programa Terra 

Mais Igual tenha tido um impacto na melhora do sanea-

mento básico, o experimento comparativo mostrou que 

ele foi relativamente pequeno, uma vez que as condições 

melhoraram também nas poligonais ainda não beneficia-

das pelas obras do Programa (Ver Fig. 5).

Os números globais indicam que as intervenções da 

CESAN trouxeram uma evolução na taxa de coleta e 

afastamento de esgotos semelhante nas áreas em que 

o Programa Terra Mais Igual atua e nas áreas em que as 

melhorias são feitas sem a sua colaboração. A diferença 

foi de 1,16 ponto percentual a mais no caso das poligo-

nais beneficiadas. Por outro lado, é de se esperar que os 

números se mantivessem em patamares próximos aos de 

2000 caso o Programa não houvesse atuado, por a CESAN 

não intervir diretamente em áreas de interesse social.

Fonte: Censo demográfico de 2000 e 2010, resultados do universo agregados por setores censitários
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O impacto do Programa se fez sentir principalmente na redução das condições sanitárias mais perigosas e degradantes, 

que são aquelas em que há vala a céu aberto e deposição de dejetos diretamente em cursos d’água lindeiros aos domicílios. 

Nesse quesito é provável que a política de execução das ligações domiciliares à rede, sem custo para o morador, bem como a 

fiscalização de sua realização pela equipe urbanística do Programa tenha feito a diferença, com reduções de 3,0 e 2,5 pontos 

percentuais respectivamente (Ver Tab. 3).

Tab. 3: Detalhamento da evolução comparativa do saneamento básico: água  
            e esgoto

Censo 2000

Acesso

Censo 2010

Domicílios com abastecimento 
de água da rede geral

Controle ControleAcesso

98,57% 99,13% 99,70% 99,55%

Diferença- 
das- diferenças
(pontos 
percentuais)

0,71

Domicílios com banheiro ou 
sanitário

97,68% 98,44% 99,75% 99,71%

90,91% 90,50% 97,13% 95,57%
Domicílios com esgotamento 
sanitário via rede de esgoto ou 
pluvial

0,80

1,16

1,31% 0,49% 0,28% 2,55%
Domicílios com banheiro ou 
sanitário e esgotamento 
sanitário via vala

-3,09

2,94% 0,00% 0,64% 0,14%
Domicílios com banheiro ou 
sanitário e esgotamento 
sanitário via rio, lago ou mar

-2,43

Fonte: Censo demográfico de 2000 e 2010, resultados do universo agregados por setores censitários
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O Programa foi comprovadamente bem-sucedido também na universalização da coleta de lixo domiciliar. As obras de 

acessibilidade facilitaram aos moradores depositar seu lixo doméstico em caçambas apropriadas, fornecidas pelo serviço 

público.  Além disso, permitiram também que os caminhões acedessem com mais facilidade esses pontos de coleta. 

Poligonais ainda não beneficiadas pelo Programa não tiveram evolução tão significativa nesse aspecto (ver Fig. 6).

Fig. 6: Evolução da taxa coleta de resíduos domiciliares pelo serviço público

Fonte: Censo demográfico de 2000 e 2010, resultados do universo agregados por setores censitários
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A avaliação concluiu também que as famílias que receber-

am obras de infraestrutura têm uma probabilidade maior 

de considerar que a qualidade de vida no bairro melhorou, 

independentemente de outros fatores. A aprovação das 

obras de infraestrutura em geral é bastante alta: 74,8% 
dos entrevistados estão satisfeitos ou muito satisfeitos.

Chamam a atenção, entretanto, os índices baixos de 

associação das obras de infraestrutura com ações do 

Programa Terra Mais Igual. Temos 66% dos moradores que 

receberam ligações de esgoto do programa reconhecendo 

o Programa Terra Mais Igual como responsável por essa 

transformação, mas apenas 33% associam as obras de 

parques, praças e áreas de lazer ao Programa, assim como 

no caso das obras de pavimentação. Novamente aqui o 

entrelaçamento do Programa Terra Mais Igual com o 

Orçamento Participativo nas instâncias representativas 

pode ter sido responsável por esse desconhecimento, 

além do fato de o Programa ser intersetorial e de muitas 

das obras serem executadas diretamente pelas 

Secretarias responsáveis.

Além disso, um dos pontos frequentemente comen-

tados pelos representantes das comunidades é a falta 

de retorno das Secretarias, ou de outras instâncias que 

ultrapassam a alçada do Escritório Local, referente a 

questionamentos apresentados pelos representantes em 

formato de relatórios, ou presencialmente em reuniões, 

ou diretamente nas Secretarias. Alguns representantes 

sabem que os Escritórios Locais não têm poder de decisão 

e julgam que o Programa não tem o apoio necessário das 

Secretarias: 

Já a equipe do Programa aponta para questões 

internas da Prefeitura como falta de empenho dos secre-

tários em envolver os equipamentos públicos 

regionais com o Programa Terra Mais Igual ou a 

descontinuidade de reuniões específicas para tratar do 

tema, que acabam restritas ao nível estratégico e não 

chegam ao operacional.

A pesquisa com moradores revelou ainda que, além de 

reclamações quanto à má qualidade das obras, os 

insatisfeitos 10 também mencionam, em 42% dos 

casos, que as obras realizadas não atendem às 

necessidades da comunidade. Já as lideranças 

reforçaram o papel das comissões de fiscalização de mora-

dores no acompanhamento da qualidade das obras, ainda 

que seu papel tenha sido por vezes comprometido por 

causa de interrupções e demora na execução, conforme já 

apontamos.

A vistoria em campo levantou que a rede de abastecimen-

to de água se encontra em boas condições por toda parte. 

Já no caso da rede de drenagem, há 

problemas pontuais de dimensionamento da tubulação 

nas Poligonais 2 e 3: em Moscoso/Fonte Grande há pon-

tos de alagamento resultantes de escoamento 

subdimensionado e no Forte São João há escadarias sem 

calha de drenagem. Infiltrações foram observadas nas 

casas que ficaram abaixo do nível das vias pavimentadas. 

As redes de esgoto foram executadas adequadamente, 

com problemas pontuais na Poligonal 8 em sua parte 

baixa (bloqueio e realização inadequada de algumas 

ligações domiciliares). Observou-se ainda naquele local a 

falta de canaletas junto a algumas escadarias e também 

ausência de muros de arrimo, ou ainda muros de arrimo já 

em deterioração em algumas áreas escarpadas. 

No aspecto da regularização fundiária, um dos fatores de-

terminantes da valorização imobiliária, mas também da 

melhor conservação dos imóveis, observou-se um avanço 

tímido do programa.

Uma vez eu falei isso aqui (Escritório Local), o 
projeto de vocês é bonito, maravilhoso, tem que 
aplaudir, vocês trabalham, vocês correm atrás, 

mas lá na frente vocês são atropelados na 
Prefeitura. (...) eu acho, na minha opinião, que 

existe aquele ciúme. É... quem vai 
ganhar o nome é o projeto Terra, então... eu acho 
que é assim: quem tem que ganha o nome é o 

prefeito, a Prefeitura, e não o Projeto Terra. 
(Entrevista com representante do Programa Terra 

Mais Igual. Plan Políticas Públicas, 2013)
10  Os instatisfeitos são 25,2% do total de entrevistados.
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Nos reassentamentos, situação propícia para regulari-

zação fundiária por se tratar de espaço inteiramente 

ordenado e construído pelo poder público, os moradores 

entrevistados se ressentem de ainda não terem titulação 

de seus imóveis. 

O ciclo de regularização em áreas ocupadas se inicia com 

um diagnóstico fundiário para identificação dos propri-

etários, passa por acordos de cessão em caso de áreas 

públicas, passando à legalização do parcelamento, um 

processo complexo que envolve levantamentos 

cadastrais e memoriais descritivos, excluindo muitas 

vezes da possibilidade de regularização áreas que pela 

legislação não podem ser edificadas mas que já tem 

ocupação historicamente consolidada. A área como um 

todo só pode ser registrada depois de cumpridos esses 

requisitos, passando-se depois à escrituração e registro 

lote a lote, mediante iniciativa dos atuais ocupantes.

Entrevistas com ex-gestores do Programa Terra Mais Igual 

revelaram que havia a intenção de se fazer regularização 

fundiária pari passu com obras de urbanização. 

Entretanto, chegou-se à conclusão que essa escolha 

pragmática, apesar de apresentar a possibilidade de 

acelerar o processo, resultaria em retrabalho, pois as 

necessidades de urbanização conflitariam com os planos 

de parcelamento eventualmente aprovados, alterando-os 

na prática, e automaticamente invalidando a 

regularização fundiária nessas áreas. Assim teríamos 

uma situação em que um plano de intervenção virtuoso, 

que permitiria a regularização urbanística adequada ao 

território vivido, acabaria se chocando com o plano de 

parcelamento, freando a regularização fundiária. 

Na realidade, por essa estratégia o Programa conseguiu 

matricular lotes e imóveis, obtendo títulos de 

propriedade, apenas para famílias da Poligonal 11 

(Mangue Seco, Joana D’Arc, Andorinhas e Santa Martha). 

Ali os registros indicam que foram registradas 427 

escrituras 12, o que corresponde a 23% dos domicílios 

existentes na área.

A pesquisa de campo revelou ainda que em termos de 

segurança de posse informal, o principal documento de 

que dispõe os moradores é o recibo de compra e venda 

entre particulares, presente em 70% dos domicílios 

visitados. No plano formal, 14% dos entrevistados 

disseram receber carnê de IPTU. 

Observou-se ainda um aumento na proporção de 

domicílios alugados (formal ou informalmente) bem 

como daqueles em processo de aquisição. Ambos são 

indicadores indiretos de valorização imobiliária, seja por 

sua utilização como fonte de renda, no primeiro caso, 

seja como investimento no segundo. Esse aumento foi 

observado em todas as poligonais, independentemente 

de terem sido ou não beneficiadas por obras do Programa 

Terra Mais Igual, o que indica um processo de valorização 

das áreas ocupadas e o uso da habitação como fonte de 

renda, esteja ela regular ou não.

Não é possível determinar se a atuação direta do poder 

público municipal por meio de aluguel provisório ou bô-

nus moradia teve impacto sobre esse mercado. Ao se con-

trastar os números, percebe-se que a magnitude destes 

é reduzida em relação ao número de domicílios alugados 

adicionais entre os censos de 2000 e 2010.

! !

Fig. 7: Levantamento fotográfico em campo

Fonte: Vistoria de Campo

Poligonal 1: Guarda-corpo sem pintura e diâmetro menor que o padrão.

12  Informações do Núcleo Gestor válidas para junho de 2013.
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A conservação das melhorias proporcionadas pelo 

programa no meio físico é parte fundamental da 

sustentabilidade das intervenções, uma vez que a 

apropriação destas pela população é condição para que o 

governo e as empresas concessionárias sejam acionados e 

cobrados a exercer sua função de prestadores de serviços 

públicos. A mesma regularidade com que ocorre a coleta 

de lixo, por exemplo, é de se esperar de serviços como a 

conservação de parques e praças, da parte do governo 

municipal, e de redes de energia elétrica, iluminação, 

água e esgoto, das concessionárias. 

A mobilização das comunidades por intermédio das 

lideranças para cobrar essa manutenção também é 

fundamental, para que seja conquistada a autonomia em 

relação aos Escritórios Locais e a transferência de suas 

funções para as instâncias de atendimento permanentes 

de serviços públicos. Dessa forma, a sustentabilidade é 

transversal tanto às ações de desenvolvimento urbano 

(conservação física) quanto desenvolvimento humano 

(empoderamento e participação).

No que se refere às áreas comuns, a vistoria de campo 

constatou que a manutenção de vias de acesso a parques, 

praças e áreas de prática de esportes deixa a desejar 

em alguns casos. O mais flagrante foi o da Poligonal 3 

(Moscoso, Piedade e Fonte Grande), em que o parquinho 

infantil tem seu uso praticamente inviabilizado por 

deterioração do mobiliário urbano, a cancha de bocha se 

encontra destelhada e a quadra de esportes tem seu piso 

em mau estado de conservação. 

Nas ruas, becos e rampas de todas as poligonais, 

observou-se pavimento com diversos graus de deterio-

ração, bem como falta de manutenção nas escadarias 

e guarda-corpos.  A rede de esgoto, apesar de em sua 

grande maioria ter sido bem executada, exibem pontos de 

entupimento que denotam manutenção insuficiente. Nas 

redes de drenagem, chamou a atenção a não-reposição de 

grelhas quebradas ou furtadas em locais de passagem de 

pessoas, deixando valas e buracos expostos oferecendo 

risco de acidentes graves aos pedestres.

O baixo envolvimento dos moradores com atividades de 

preservação de áreas comuns fica indiretamente demon-

strado pelo também baixo conhecimento das atividades 

educativas que o Programa desenvolveu sobre o tema. 

4,8% dos moradores entrevistados já tinham ouvido 

falar de sua existência. Também se verificou uma alta 

correlação entre a participação nessas atividades e a par-

ticipação tanto na associação de moradores quanto nas 

Comissões de Moradores do Programa Terra Mais Igual, 

indicando que a apropriação desses espaços fica restrita 

a uma minoria interessada, e que sua disseminação pelo 

restante da comunidade ainda não aconteceu de forma 

satisfatória. 

A própria Comissão de Moradores é conhecida por menos 

de 9% dos entrevistados. As pessoas entrevistadas que 

participam da Comissão relatam um baixo interesse 

da população pelo tema, sem, contudo, apontar razões 

específicas para essa desmobilização. 

Outro aspecto importante da sustentabilidade é a 

fixação das populações nos territórios, um dos objetivos 

principais do Programa. Essa foi verificada por meio da 

comparação entre o tempo de residência médio das 

famílias no imóvel em 2000 e 2013. Naquele ano, 42% 
das famílias cadastradas nas poligonais ali estavam havia 

no máximo 3 anos. Já em 2013, a situação se inverteu: 

apenas 15% estavam nessa situação, ao passo que 63% 

moravam em seus imóveis havia pelo menos 10 anos e 

25%, havia mais de 30 anos. (Ver Tab. 4)

SUSTENTABILIDADE DAS INTERVENÇÕES
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Quanto ao tratamento dado às famílias que tiveram de 

se ausentar de seus domicílios em função de frentes de 

obras ou áreas de risco, a avaliação é de que a grande 

maioria dos moradores está satisfeita com a condução do 

processo pelas equipes social e urbanística. 

O  aluguel provisório, mencionado anteriormente no 

contexto das ações de manutenção de renda 

disponível, foi considerado pela maioria suficiente para a 

obtenção de um imóvel em boas condições, ainda que ao 

custo de maior distância do local de trabalho.

O número baixo de bônus moradia (cartas de crédito) 

concedidos em comparação a outras formas de 

atendimento habitacional (apenas 96 famílias cadastra-

das, sendo 31 com benefícios efetivamente pagos até o 

início de 2013 13) revela que não há ações significativas 

do poder público que resultem na migração em massa 

dos residentes das poligonais para outras áreas de 

Vitória e região. Por um lado, o baixo valor do benefício, 

a documentação exigida e a má condição dos imóveis 

disponíveis para compra com o valor oferecido 

contribuem para frear a compra de imóveis nas regiões 

mais próximas do imóvel de origem (e mais valorizadas), 

incentivando o deslocamento para áreas mais distantes; 

por outro lado, o pequeno número de bônus moradia 

concedidos faz com que o impacto desse movimento seja 

pequeno.

Ainda que o acompanhamento social do período em 

aluguel provisório tenha sido elogiado, os moradores 

entrevistados nos grupos focais reclamaram das 

incertezas associadas à conclusão das obras para que 

regressem às suas moradias de origem ou sejam 

reassentados. 

A seguir listamos os principais resultados da avaliação no 

que se refere aos atendimentos habitacionais oferecidos 

pelo Programa.

Tab. 4: Tempo de residência da família no imóvel

13  Dados fornecidos pelo Programa em Julho de 2013.

2000 (%) 2013 (%)

De 1 a 3 anos
26,0 14,8

De 4 a 10 anos 16,2 13,6

22,8 19,5
De 11 a 20 anos

17,0 18,2
De 21 a 30 anos

9,0 25,1
Mais de 30 anos

8,9 8,8
Sem informação

Total
100,0 100,0

Fontes: Banco de dados da Prefeitura Municipal de Vitória (2010) e Pesquisa Plan Políticas Públicas (2013)
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Quanto às obras destinadas a melhorar as condições de habitação das famílias, estas estão distribuídas em reassentamento 

(novas unidades), reconstrução in situ e melhoria (reformas e acréscimos a unidades existentes). 

Os reassentamentos consistem em 128 unidades habitacionais construídas no período nas Poligonais 5, 8, 11 e 14 14, perfa-

zendo aproximadamente 1,7% dos domicílios dessas áreas15. As taxas de satisfação dos moradores com as novas unidades 

são altas, superando 80%. A qualidade da construção e a localização dos imóveis são apontados como 

pontos de excelência, bem como uma percepção geral de melhora na qualidade de vida nesses locais (Ver Tab. 5).  

O trabalho de acompanhamento das famílias durante o período pós-ocupação merece atenção, uma vez que os moradores 

apontaram que há dúvidas em relação a procedimentos de destinação de lixo, manutenção e regras de convivência em 

geral. Existe ainda expectativa quanto à formalização da posse por meio de titulação, bem como a formação de condomíni-

os. Pelos relatos de técnicos e moradores, as dificuldades de convivência inicial nesses locais se deve ao contraste entre a 

situação atual e a anterior de grande precariedade habitacional das famílias removidas de área de risco. Esse contraste não 

ocorre com tanta força no caso dos que tiveram suas casas reconstruídas e/ou reformadas no mesmo local onde viviam. 

O trabalho de adaptação pós-reassentamento, portanto demanda muito mais do trabalho social do que no pós-urbanização 

em termos da apropriação do espaço, da adaptação a novos hábitos e da criticidade desses novos comportamentos para o 

bem-estar coletivo. A Fig. 8 ilustra esse desafio de forma esquemática.

INTERVENÇÕES HABITACIONAIS 

Tab. 5: Percepção da nova situação habitacional entre os reassentados

14  Dados do Anexo 7 do Relatório de Transição da Gestão 2005-2012 acrescidos de dados de 2013.

15  Dados de projeção do Censo 2010, Programa Terra Mais Igual.

Piorou Está igual

Em termos de localização 9,0% 4,9%

Em termos de qualidade da construção 5,7% 0,8%

36,7% 33.3%Em termos de gastos com o domicílio

19,5% 52,8%
Em termos de relação com os vizinhos

9,0% 11,5%Em termos de qualidade de vida

Melhorou

86,1%

93,5%

30,0%

27,6%

79,5%

Fonte: Pesquisa Plan Políticas Públicas (2013)
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Fig. 8: Contraste entre situações habitacionais originais e atendimento 
           recebido

Fonte: Pesquisa de Avaliação Plan Políticas Públicas



38

O tempo médio de espera pelo novo imóvel, contado a 

partir do início da obra, foi apontado como longo demais 

por parte significativa dos moradores reassentados da 

Poligonal 8 (79% esperaram 4 anos ou mais) e da 

Poligonal 14 (77,9% esperaram 4 anos ou mais). No caso 

da Poligonal 5, 73,4% esperaram quatro anos ou mais. 

Na Poligonal 1, foi mais rápido (todos reassentados em 

até 3 anos). Durante a espera, os moradores foram 

atendidos com aluguel provisório ou, quando possível, 

alojados em casa de parentes.

As melhorias habitacionais, consistindo em reformas 

internas e/ou externas executadas pelo Programa, 

beneficiaram 728 domicílios nas Poligonais 1, 2 e 11 

(aproximadamente 1,6% do total) 16. Assim como nos 

reassentamentos, os moradores se revelam em sua 

maioria satisfeitos ou muito satisfeitos com as obras 

realizadas. Apuramos também que os moradores de casas 

reformadas pelo programa tendem a gastar em média 

menos com a manutenção do domicílio do que aqueles 

que não foram beneficiados com melhoria habitacional.

As vistorias em campo revelaram que há problemas 

pontuais de qualidade de obras de melhoria habitacional, 

havendo casos de fissuras nas paredes resultantes de 

fundações feitas em condições abaixo do ideal nas Poligo-

nais 1 e 2. Vale destacar que fundações não são parte das 

obras de melhoria, mas que a durabilidade destas acaba 

sendo prejudicada quando a obra é feita sobre fundações 

inadequadas. Entretanto, ainda que seja necessária 

atenção a esses casos pontuais, não é possível gener-

alizar sobre o resultado geral das melhorias a partir deles, 

considerando a heterogeneidade dos territórios e a forma 

quase artesanal como essas intervenções em pequena 

escala são realizadas.

As reconstruções de domicílios em situação de risco 

estrutural beneficiaram 121 famílias no período estudado 

nas Poligonais 1, 2 e 11 17. Os níveis de satisfação dos 

moradores quanto às informações prestadas pelo 

programa são bons, acima de ¾ em termos de aprovação, 

o mesmo valendo para a satisfação com a qualidade da 

obra. Há, porém, um pequeno número de casas com 

problemas de infiltração e ligação à rede de esgoto 

incompleta, detalhado no levantamento feito em campo. 

O tempo de espera para 75% das famílias foi de até 3 

anos, e nos demais casos foi mais alto, de até 6 anos, com 

dois casos preocupantes de 7 anos ou mais de espera. 

As paralisações nas obras, que resultaram na demora 

de sua conclusão, foram apontadas por lideranças 

participantes das Comissões de Fiscalização como as 

causas principais de insatisfação dos moradores e de 

consequente desgaste do Programa. Essas paralisações 

em muitos casos se deram em função da necessidade 

de aditamentos para compensar custos de transporte 

de materiais subestimados pela PMV. Foram apontados 

também problemas de projetos nem sempre adequados 

às variações topográficas e de solo encontradas nos 

territórios e demoras relativas à necessidade de se 

aprovar replanilhamentos de custos junto ao ente 

financiador. Quando os replanilhamentos são necessários, 

as quantidades já se esgotaram ou há necessidade de se 

realizar o serviço imediatamente.

Em conclusão, o conjunto das intervenções habitacionais 

tem como ponto positivo a qualidade das obras tais como 

percebidas pelos moradores, ainda que haja problemas 

isolados levantados por técnicos. Também houve redução 

das despesas com moradia em média, sendo que no caso 

dos reassentamentos o não-aumento dos gastos se deve 

a subsídios temporários oferecidos aos ocupantes, uma 

política que não deve se manter no longo prazo. 

17 Dados do Anexo 7 do Relatório de Transição da Gestão 2005-2012 
acrescidos de dados de 2013

16 Dados do Anexo 7 do Relatório de Transição da Gestão 
2005-2012 acrescidos de dados de 2013 (não inclui módulos 
hidráulicos, intervenção contabilizada separadamente no 
documento).
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Ademais, nos reassentamentos, se elogiou o trabalho 

social realizado na etapa de pós urbanização destinado a 

facilitar a transição para um ambiente em que as re-

gras de convivência são forçosamente alteradas e se faz 

necessária a formalização das instâncias participativas 

(condomínio) para a manutenção dos prédios. 

A boa qualidade da informação recebida antes, durante 

e depois das intervenções também se sobressaiu, tendo 

sido mencionada como ponto positivo pela grande maio-

ria dos beneficiários (Ver Tab. 6) 18

18 Os detalhes desses resultados nas diversas Poligonais podem ser 
melhor apreciados pelas tabelas apresentadas no Produto 4, seção 
“Reassentamentos”.

Tab. 6: Satisfação com a informação recebida, reassentados, 3 momentos

Fonte: Pesquisa de Avaliação Plan Políticas Públicas

Antes da remoção

Enquanto aguardava casa nova

Pós-ocupação

3,3%

4,1%

4,1%

12,4%

9,8%

15,7%

57,9%

59,5%

54,5%

26,4%

26,4%

25,6%

Não foi 
formado

Foi mal 
informado

Foi bem 
informado

Foi muito bem 
informado

Como pontos negativos, que são comparativamente 

menos significativos que os positivos, destacam-se 

tempos de espera bastante longos em muitos casos, 

ainda que em média tenha sido aceitável (inferior a 4 

anos). Também merecem atenção os atrasos resultantes 

da combinação prejudicial do que alguns entrevistados 

consideram inexperiência das empreiteiras em planejar 

custos para intervenções em territórios de difícil acesso 

como as Poligonais (o que hoje possivelmente não mais se 

aplique em função do tempo de atuação dessas empresas 

no território) com orçamentos iniciais subestimados feitos 

pela PMV. Além disso, os técnicos relatam como causa de 

atrasos os projetos de reconstrução e melhoria que 

precisam ser ajustados em face da realidade mais compl-

exa encontrada no local. 
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CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS

A intersetorialidade que caracteriza o Programa desde seu início enfrentou dificuldades para ser operacionalizada no 
período avaliado

As instâncias de articulação entre Secretarias são eficazes apenas no nível estratégico, faltando integração no plano 
tático-operacional

Os Escritórios Locais desempenham múltiplas funções de interlocução com as instâncias do poder público e são o 
principal veículo de comunicação entre moradores e Prefeitura

A gestão da informação é deficiente, ressentindo-se de um sistema de informações gerenciais para acompanhamen-
to de contratos, gestão de recursos e benchmarking de produtos e serviços

A estrutura de gestão oficial refletida no organograma nem sempre tem correspondência com as atribuições dadas 
na prática no Núcleo Gestor

Membros da Comissão Gestora e da UEM não compreendem suas formas de atuação na prática, apesar de estarem 
previstas no marco normativo. Equipes ampliadas ainda não foram eficazes em suas atribuições

Alta rotatividade de mão de obra prejudica a eficácia do trabalho das equipes técnicas e gestores locais

Autonomia dos gestores locais simplifica a implementação do PDLI/PTTS a despeito de problemas de detalhamento 
de projeto e interlocução entre Secretarias

Participação social durante a execução das intervenções e no pós-urbanização tem se dado principalmente por 
intermédio das lideranças em comunicação com os Escritórios Locais; instâncias de participação coletiva funcionam 
melhor na fase de pré-intervenção e tendem a se esvaziar com atrasos nas obras.
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DESENHO INSTITUCIONAL

Em que medida os resultados que o Programa alcançou 

e que foram resumidos na seção anterior se devem ao 

modelo institucional adotado? Esta seção trata de 

responder a essa pergunta e também detalhar as 

virtudes e limitações desse modelo. 

Dessa forma, expomos as relações causais entre o marco 

conceitual, a implementação e os resultados atingidos no 

período 2005 a 2012.

Conceitualmente, o Programa Terra Mais Igual propõe 

integrar as ações que na administração pública por 

convenção estão na esfera de autonomia de Secretarias 

distintas. É um Programa integrador, com estrutura de 

time de projetos, representada por seu núcleo gestor e 

pela prioridade política que teve em diversos momen-

tos junto ao Gabinete do Prefeito. Por outro lado, está 

longe de ser uma força-tarefa, considerando seu nível de 

cristalização institucional: dispõe de um centro de docu-

mentação, funcionários concursados em seus quadros, 

gerência que acumulou cargo de Secretaria e 

principalmente perenidade. 

Não tem metas realistas mensuráveis para que seja 

identificado o cumprimento de seus objetivos, de forma 

que também não tem data para se encerrar, e por essa 

razão não pode ser entendido como um programa no 

sentido de conjunto de projetos visando uma 

transformação específica.

Essa ambição intersetorial está nos antecedentes do 

Programa, com o Projeto São Pedro, intervenção 

desencadeada no final dos anos 80 com um objetivo ao 

mesmo tempo social (emancipação de famílias vivendo 

em condições de miséria) e ambiental (extinção de um 

depósito de lixo a céu aberto, preservação da vegetação e 

dos cursos d’água). 

O marco legal fundador do programa (Decreto 10.131, de 

1998), dá conta apenas de políticas sociais que envolvem 

infraestrutura urbana. Em outras palavras, inicialmente 

os objetivos do programa estavam circunscritos a uma 

política tradicional de intervenção no território.

Fig. 9: Linha do tempo

Fonte: Pesquisa de Avaliação Plan Políticas Públicas



47

Observava-se a crença de que o desenvolvimento urbano 

seria suficiente para garantir o pleno direito à cidadania, 

objetivo que posteriormente se revelou ambicioso, uma 

vez que tal direito passa necessariamente pelo conjunto 

de políticas sociais. Assim, na publicação que sintetiza a 

reformulação conceitual do Programa após 2005, 

conhecida como Metodologia do Programa Terra Mais 

Igual, de 2007, passa-se a enfatizar tanto ações de 

desenvolvimento urbano quanto humano.

A questão é se todas essas ações sociais deveriam ou 

não estar sob a égide do Programa, tema sobre o qual 

gestores, ex-gestores e técnicos entrevistados para esta 

avaliação divergem.

No plano da gestão de alto nível do Programa, o 

conceito de integração se materializou por meio de 

instâncias de interlocução entre as Secretarias. 

Essa estrutura deveria permear também os diferentes 

níveis do Programa Terra Mais Igual, indo do núcleo de 

tomada de decisão até as pontas executoras, passando 

pelos Planos de Desenvolvimento Local Integrado. 

Na área social constatou-se uma clara divisão de funções 

e responsabilidades dentro dessa estrutura, formada por 

um grupo estratégico de tomada de decisão (composto 

por Secretários e Prefeito), um grupo tático operacional 

composto por técnicos das diferentes Secretarias, as 

equipes locais e o que se denomina “Equipes Ampliadas”. 

Na área urbanística, a integração se dá de outra forma: 

primeiro pela UEM e depois por meio de reuniões especí-

ficas. 

Além dos braços locais, denominados “Escritórios Locais”, 

o Programa instituiu formalmente essas equipes com-

postas por membros de outras Secretarias dentro do 

território do Programa Terra Mais Igual, a fim de reforçar a 

aplicabilidade da integração intersetorial (ver Fig. 10).

O Projeto Terra objetiva a incorporação das áreas 
ocupadas por população de baixa renda da cidade, 
dotando-as de padrões urbanísticos adequados, 
infraestrutura básica, equipamentos públicos, 
habitações dignas, segurança e melhorias micro-
climáticas, regularização fundiária e preservação 
ambiental, garantindo a qualidade de vida e pleno 
direito à cidadania aos moradores dessas comu-

nidades (Decreto 10.131/98 Art. 1º)
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Fig. 10: Organograma geral do Programa Terra Mais Igual
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Fonte: Relatório de Transição Nov./2012

A avaliação observou que o Manual de Normas e 

Procedimentos e a Metodologia do Programa Terra Mais 

Igual estabelecem ações e metas cujas responsabilidades 

não estão totalmente contempladas pelos organogramas, 

seja o do Programa, seja o do Núcleo Gestor 

(ver Fig.11). Isso aponta para uma informalidade na 

estrutura, corroborada por diversos gestores 

entrevistados, que a entendem como consequência de um 

enfraquecimento das relações estabelecidas 

internamente e com outras Secretarias envolvidas no 

período avaliado.

Do ponto de vista temporal, também é difícil falar na 

aplicação do conceito de integração de forma linear ao 

longo da vida do programa. Foi relatado repetidas vezes 

ao avaliador que o esvaziamento das Secretarias dentro 

do Programa Terra Mais Igual começou a partir da 

mudança de gestão ocorrida em 2005. Essa visão é 

compartilhada por aquelas pessoas que continuaram 

próximas do Programa, direta ou indiretamente, mas que 

não formam parte do Núcleo Gestor. 

Não se pode dizer que esse processo de enfraquecimento 

dessa relação com as Secretarias tenha se dado de 

maneira peremptória ou mesmo incremental. O Programa 

teve altos e baixos no que tange à integração intersetorial 

dentro da Prefeitura, influenciada pelo posicionamento 

ideológico das lideranças e sua vontade política, o que 

interferiu no perfil de sua gestão e também na priorização 

e uso dos recursos humanos e financeiros disponíveis, 

conforme veremos adiante.

O próprio organograma, por exemplo, esse 
organograma está no manual de normas e 

procedimentos, mas ele é totalmente informal. 
Hoje aqui no NGT a gente se organiza como 
gerências, mas a gente não tem gerências. 

(Entrevista com técnico do Programa Terra Mais 
Igual. Plan Políticas Públicas, 2013.)
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Fig. 11: Organograma do Núcleo Gestor
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Fig. 12: Modelo de Gestão 

Fonte: Manual de Normas e Procedimentos
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Observamos que essas questões institucionais identifica-

das no nível estratégico são refletidas nas equipes técni-

cas das Secretarias e do Núcleo Gestor. Mais do que isso, 

divergências atribuídas a posicionamentos políticos dis-

tintos frente à proposta do Programa apareciam também 

em nível operacional, no trabalho com as comunidades. 

Isso foi observado especialmente no notório descompasso 

entre Secretaria de Habitação e a coordenação do Núcleo 

Gestor, não obstante o que foi descrito como esforço da 

coordenadora do Programa enquanto mediadora desses 

conflitos, buscando minimizar seu impacto nas discussões 

de níveis tático e tático operacional e no trabalho dos 

Escritórios Locais. Ainda que exista uma percepção de que 

o programa não tenha sido tão respaldado politicamente 

pelo prefeito em comparação com os anteriores, observa-

se que muitos desses conflitos estratégicos no limite eram 

tratados em seu gabinete e pautados nas diretrizes gover-

namentais da gestão, com forte atuação no eixo social e 

ênfase no Orçamento Participativo.

A integração intersetorial, passada uma década e meia da 

criação do Programa, é ainda posta como grande desafio, 

já que nela interferem questões de cunho político, 

pessoal, gerencial e outras externalidades. Dada a 

persistência de um arranjo bastante dependente de seu 

prestígio ante a administração municipal da vez, o poder 

de transformação do Programa, que depende diretamente 

da sua capacidade de envolver outras Secretarias (uma 

vez que se propõe um imenso escopo de intervenções) 

pode facilmente se comprometer, a despeito de uma 

institucionalidade inegável decorrente de seu prestígio 

extra-Prefeitura – entre financiadores, outras instâncias 

de governo e cooperação, e a população de Vitória de 

maneira geral. 
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IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES: CONJUNTURA

A mudança de prefeito ocorrida com as eleições munici-

pais de 2005 teve importante influência no contexto 

político e institucional no âmbito do Programa Terra Mais 

Igual. Com a nova gestão a estrutura institucional foi 

modificada e com ela a coordenação do Programa.

A nova organização do Núcleo Gestor do Terra dentro da 

SEGES, a qual abarcava também outro programa impor-

tante do governo, o Orçamento Participativo, foi ques-

tionada por muitos atores do Programa. Em momentos 

diferentes da avaliação foi mencionada por atores diver-

sos (de gestores a lideranças comunitárias) a percepção 

da perda de prioridade do Programa dentro da Prefeitura, 

nas Secretarias envolvidas e dentro da própria SEGES, que 

priorizava o Orçamento Participativo em seu detrimento. 

Sentindo a priorização do OP frente ao Programa Terra 

Mais Igual nesse período, as comunidades beneficiadas 

pelo Programa muitas vezes optaram por levar suas 

demandas ao OP, pois avaliavam que o processo dentro 

do Programa Terra Mais Igual seria muito mais lento. 

Somado ao fato de a coordenadora do Programa não ser 

responsável por sua dotação orçamentária, isso dificultou 

a relação com as demais Secretarias envolvidas e a própria 

execução do Programa, que acaba por escapar da autori-

dade de seu coordenador, inviabilizando algumas ações. 

O novo governo em 2005 não apenas alterou a or-

ganização do Programa na Prefeitura, mas trouxe novas 

diretrizes de integração multissetorial. Essas diretrizes 

visavam empoderar o Núcleo Gestor e facilitar sua tarefa 

de mediador das Secretarias. Os críticos desse modelo 

consideram que o Programa perdeu por se vincular a uma 

estratégia de governo com traços partidários muito claros, 

perdendo seu caráter de política pública tal como já é 

visto por grande parte dos técnicos e da comunidade.

Também o contexto social de violência nos territórios 

das poligonais foi um importante fator conjuntural que 

afetou o programa no período. A violência nas áreas, 

mencionada por praticamente todos os entrevistados, 

gerou retrocessos nas ações; as equipes avançam com o 

trabalho social, mas em momentos de tensão, precisam 

recuar, perdendo as oportunidades trazidas pela continui-

dade e permanência do trabalho com a comunidade. 

A violência também foi apontada como geradora de atra-

sos nas intervenções físicas, seja na atuação das equipes 

técnicas da Prefeitura, seja na atuação das empresas 

contratadas para execução das obras. Sobre esse aspecto 

destacaram menções a: impedimentos para realização do 

trabalho, roubo de materiais de construção, desistência 

das empreiteiras por medo da violência nos territórios, 

falta de mão de obra disponível para trabalhar nas locali-

dades mais violentas, entre outras.

Apesar de ser dever do Estado o combate à violência, e 

de ser fundamental sua presença em todos os territórios, 

o Programa tem buscado alternativas para contornar a 

instabilidade de algumas poligonais. Considerando que 

o uso da força policial vinculada ao Programa Terra Mais 

Igual dificultaria a implementação de ações futuras, 

optou por aproximar-se das comunidades a fim de reduzir 

os riscos para suas equipes. Nota-se então um grande 

esforço dos técnicos na articulação com moradores e lider-

anças locais, que apoiam e viabilizam seu trabalho. Ape-

sar disso, nem sempre o Programa conseguiu se distanciar 

totalmente dos tentáculos do poder paralelo existente em 

algumas áreas.

A crise econômica ocorrida entre 2008 e 2009 foi o único 

aspecto conjuntural apontado pelos entrevistados nesse 

contexto que tenha dificultado a implementação do 

Programa. Os entraves surgiram principalmente pela 

indisponibilidade financeira da prefeitura para arcar com 

as contrapartidas nos contratos de financiamentos, com 

reajuste de metas.
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IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES: OPERACIONALIZAÇÃO

Em nível tático, a avaliação concluiu que o papel da 

Unidade Executora Municipal (UEM) é confuso. A UEM, 

criada a partir de demandas de algumas fontes de 

financiamento na primeira etapa do Programa, teve sua 

importância para promover a disseminação das políticas 

e a articulação entre os envolvidos, mas nota-se que no 

período avaliado ocorreu um esvaziamento desse espaço. 

Como alternativa o Núcleo Gestor passou a tratar 

eventuais questões separadamente com a(s) Secretaria(s), 

em pequenos fóruns temáticos. 

A ausência da Comissão Gestora e da UEM enquanto 

espaços de interlocução estratégica e tática, embora 

sentida pela coordenação do Programa, não provocou 

discussões no sentido de repensar sua função para melhor 

atender às demandas do Programa. Entendemos que as 

medidas tomadas pelo Núcleo Gestor seguem em direção 

oposta à proposta de gestão compartilhada multisseto-

rial imaginada inicialmente para a UEM, o que pode ter 

impactado seu processo de implementação.

No nível tático-operacional, a capilaridade do Programa, 

por meio de seus Escritórios Locais, possibilitou a im-

plementação das ações nos territórios, facilitada ainda 

pela articulação entre gestoras locais do Programa Terra 

Mais Igual e representantes técnicos das Secretarias nas 

discussões das Equipes Ampliadas, cuja frequência e pe-

riodicidade de reunião, embora consideradas excessivas e 

contraproducentes por alguns entrevistados, foram man-

tidas ao longo período avaliado. Entretanto, depreende-se 

a partir da fala de alguns secretários e gestores locais que, 

por uma fragilidade no papel de articulação junto aos 

representantes dos equipamentos públicos nos territórios 

do Programa Terra Mais Igual, as questões pertinentes ao 

Programa passaram a ser pautadas também nas reuniões 

das Câmaras Territoriais de Vitória, buscando reforçar o 

entendimento e o apoio desse grupo e dos demais repre-

sentantes de equipamentos públicos nas áreas abrangi-

das pelas regiões administrativas.

Essa necessidade foi associada ao fato de que as reuniões 

das câmaras eram coordenadas por secretários enquanto 

as reuniões de equipe ampliada eram coordenadas pelos 

gestores locais no âmbito do Programa Terra Mais Igual. 

Ficam então as perguntas: é claro o papel do gestor local 

enquanto representante do Núcleo Gestor no território? 

Como é compreendido seu papel pelos demais setores da 

Prefeitura envolvidos com o Programa? De que forma isso 

impactava ao trabalho de implementação? 

A estrutura desse Núcleo, já existente na primeira etapa 

do Programa, foi aumentada e fortalecida neste segundo 

momento para facilitar a integração entre as Secretarias e 

para promover a coordenação do Programa no território e 

internamente, administrando questões operacionais 

ligadas aos eixos de atuação do Programa Terra Mais 

Igual. Tais eixos englobam intervenções físicas (habitacio-

nais e urbanas) e sociais, assim como questões 

administrativas, orçamentárias, de financiamento, 

repasse de recursos, licitação, entre outros. 

Internamente o Núcleo era organizado em coordenações 

urbanística, social e administrativa/financeira e nesta 

divisão os coordenadores e suas equipes técnicas 

desempenhavam as competências descritas no Manual de 

Normas e Procedimentos. Observa-se no período, 

entretanto, uma crescente informalização dessa 

estrutura, que se reflete numa confusa relação estabele-

cida entre Escritórios Locais, Núcleo Gestor e coordenação 

do Programa. 

Entre Núcleo Gestor e Escritórios Locais, algumas foram 

as alterações no fluxo de informações e de tomada de 

decisões ao longo do período analisado: ora o Núcleo 

estava organizado para o acompanhamento dos 

Escritórios Locais por poligonais, ora por temática de 

trabalho. Também não ficou estabelecida a relação 

hierárquica entre esses dois atores. A quem, no Núcleo 

Gestor, os gestores locais deveriam se reportar? Apenas 

à área de coordenação social ou também à urbanística? 

Diretamente aos coordenadores em seu eixo de atuação 

ou às suas equipes de assessoria técnica? Não foi possível 

chegar a essas respostas.
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Some-se a isso o fato de que no período avaliado os 

diferentes cargos dentro do Núcleo Gestor foram uniformi-

zados no nível de assessoria técnica. Isso suscitou incertezas 

quanto ao seu posicionamento frente às gestoras locais, pois 

pela nomenclatura dos cargos é possível depreender que 

hierarquicamente assessores técnicos se subordinam a 

gestores. Um agravante a essa situação veio com relatos 

sobre a existência de uma relação direta entre gestoras locais 

e coordenação do Programa. Essa relação, além de prescindir 

da definição dos cargos e papéis, enfraquece o papel do 

núcleo gestor frente aos gestores locais.

Outro desdobramento da informalidade foi percebido na 

relação conflituosa entre assistentes sociais da SEHAB e seus 

pares na SEGES/NGT que compõem a estrutura fixa dos 

Escritórios Locais, reforçada talvez pelas divergências ex-

istentes no nível estratégico entre essas duas Secretarias. 

Não está claro, como alguns relatos indicam, o papel do 

gestor local enquanto representante daquele espaço para o 

Programa e para a qual a equipe do Escritório Local deve se 

reportar.
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Quadro 2: Síntese dos espaços de gestão, atribuições e dificuldades de 
operação

Espaço de Gestão Atribuição Oficial

Fórum de decisão

Composição Obstáculos à sua 
funcionalidade plena

Comitê de Políticas 
Sociais

Secretários Municipais. 

Coordenação: indicação do 
Prefeito

Fórum de gestão Comissão Gestora Secretários Municipais e 
Coordenador do Comitê de 
Políticas Sociais. 

Coordenação: Núcleo Gestor.

Atribuições e composição não 
estão claras para todos os 
técnicos e gestores do 
Programa

Equipe de execução: 

- Articula as ações do TMI nas 
  Secretarias. 

- Dá suporte ao Núcleo Gestor. 

Unidade Executora 
Municipal

Representantes das Sec-
retarias indicados pelos 
Secretários. 

Equipes não têm clareza 
quanto à sua: 

-existência
-função
-funcionamento
-nomenclatura 

Escritórios Locais  Questionamentos surgem 
quando se trata de sua 
implementação e forma de 
operação no Programa.

Equipe de campo: 

- Coordenação do TMI nos   
    territórios. 

- Articulação de diferentes 
  atores na elaboração, 
  implementação e 
  monitoramento dos PDLI.

Técnicos das áreas social, 
ambiental e urbanística. 

Gerenciada por repre-
sentantes do NGT no 
território. 

Equipe Ampliada O espaço não foi suficiente 
para promover o trabalho de 
articulação das políticas e 
equipamentos públicos 
presentes no território e 
outros espaços criados pela 
PMV. 

Responsável por garantir 
a integração das políticas 
públicas e participação 
social. ramento dos PDLI.

Técnicos de diferentes 
Secretarias

Nível

Estratégico

Tático

Tático –           
Operacional

Fonte: Pesquisa de Avaliação Plan Políticas Públicas
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Quanto aos recursos humanos, observamos que as equipes gerenciais permanecem mais tempo em seus cargos do que as 

equipes técnicas, em sua maioria com contratos temporários. Por ser um Programa que tem começo, meio e fim, 

entende-se que a equipe que atua nele não deve ser de servidores efetivos e sim de contratados. 

O impacto da duração desses contratos é maior quando colocado em perspectiva. Num programa complexo e com 

informalidade em sua gestão de informação, o tempo para assimilar as peculiaridades do Programa Terra Mais Igual muitas 

vezes é maior que a duração dos contratos. Temos ainda o fato de que os contratos temporários foram imaginados para 

obras que aconteceriam num tempo curto, o que na prática não acontece (o cronograma de obras em 24 meses não é 

cumprido, bem como as ações de pré e pós-intervenção).

Alguns gerentes entendem que a rotatividade é prejudicial ao processo de capacitação para o trabalho em campo, mas é 

possível organizá-lo de forma que não aconteçam encerramentos concomitantes de contratos de técnicos, possibilitando 

assim um cuidado maior nesse momento de transição e transmissão de histórico.

Os determinantes da rotatividade das equipes variam, com efeitos distintos, conforme ilustrado na Fig. 13.

GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS

Fig. 13: Perfis de contratação e consequências para a sustentabilidade da         
             operação

Equipes Gerencias Indicações
Políticas

Baixa Rotatividade, 
mas com 

consequências

Equipes Técnicas Contratos 
Temporários

Alta Rotatividade:
prejuízos à 

sustentabilidade das equipes 
e ações

Técnicos e Gestores 
Locais

Contratos 
Temporários

Alta rotatividade: 
prejuízo à 

sustentabilidade  das 
ações e 

gerenciamento do 
Programa.

Fonte: Pesquisa de Avaliação Plan Políticas Públicas



 

61

Observamos durante as entrevistas com técnicos urbanísticos e sociais envolvidos com a execução do Programa no 

território que grande parte das equipes envolve-se a fundo com o desenvolvimento do Programa e o avaliam como 

desafiador no sentido da integralidade multissetorial, relevante na medida em que possibilita levar as políticas públicas 

ao território e persistente, por ter passado em sua história por mais de uma gestão. Outros ressalvam o fato de ser pouco 

conhecido e alguns o criticam por ser paternalista, no sentido de ter falhado na promoção da autonomia das populações 

(ver Fig. 14).

Fig. 14: Motivações dos envolvidos com a execução

Envolvente

    “Não tem como trabalhar no Terra sem se envolver, ele não é uma obra, não é uma ação, ele é  
      um coração puro, paixão e 

Desafiador

   “É uma proposta bastante audaciosa de gestão (...)”
   “ O desafio maior é entender o que o projeto se propõe (...)no sentido de: nós não vamos nem   
    passar a limpo um determinado território, mas a ideia é levar praquele território o máximo de 
    políticas públicas, de melhorias... promover autonomia naquele território(...)”

Relevante, mas pouco conhecido

   “ Ele é menos conhecido do que deveria. E ele é mais importante do que é conhecido.”
   “... ele é parcialmente reconhecido pela cidade, a cidade nobre torce por ele, mas ela não o  
    conhece na profundidade e o impacto que ele tem na vida das pessoas”. 

Persistente

   “Primeiro porque é um programa que vem atravessando governos (...) então essa coisa é a 
    mais relevante. Quando um programa não permanece porque é do governo A, B ou C, passa a 
    ser uma política de Estado.”

Paternalista

   “O fato é paternalismo (...). Eu acho que a gente tem que dar, mas não é tanto também. 
    Ninguém te deu nada de graça(...) e ai você começa a trabalhar e não ganha, você dá é para  
    aquelas pessoas, isso é que incentiva o ócio”. 

Fonte: Pesquisa de Avaliação Plan Políticas Públicas



Mesmo as lideranças locais envolvidas com as Comissões 

de Moradores e de acompanhamento e a fiscalização das 

intervenções criticam o formato adotado para contratação 

dos técnicos em geral. Eles consideram que a estratégia 

de substituir a cada 3 anos técnicos dos Escritórios Locais 

desfavorece a interação entre o Escritório Local e os 

moradores, pois quando já estão adaptados à dinâmica 

da localidade, às situações vividas pelas famílias, eles são 

deslocados. Se fossem mantidos, isso facilitaria a con-

tinuidade do trabalho, assim como diminuiria o temor 

que aflige alguns técnicos em trabalhar nas áreas com 

foco de violência. 

Por meio da análise documental não foi possível ao 

avaliador identificar diretrizes relacionadas às práticas de 

gestão dos recursos humanos sobre como atrair e manter 

esses recursos nas diversas Secretarias ou qual o papel 

do Núcleo Gestor nesse processo. Entendemos que cabe 

à Secretaria de Administração “viabilizar a capacitação 

e contratação de recursos humanos e investimentos de 

suporte (computador, programas, etc.) solicitados pela 

Comissão Gestora através do Núcleo Gestor do Programa 

Terra Mais Igual” (Manual de Normas e Procedimentos, 

2007, p. 21).

Uma das dificuldades na gestão dos recursos humanos 

pode ter sido causada pelo frágil processo de seleção de 

funcionários. Entre as percepções dos técnicos sobre esse 

 (...) tem isso também quando muda técnico, a 
gente sofre com isso, até pegar a sintonia de 
volta. (...) sentem inseguros os técnicos na hora 
de subir (morro), é onde chama a comissão ou 
a liderança pra tá subindo com ele. (Solução 
seria) pra eles andarem uniformizados, serem 
identificados, e (...) não centralizar as reuniões, 
fazer uma lá, outra em tal lugar.  (Entrevista com 

liderança. Plan Políticas Públicas, 2013

Observa-se adicionalmente que, na prática, cada Secre-

taria é responsável pela gestão de seus recursos humanos, 

bem como sua preparação para trabalho no Programa. 

Os documentos do Programa não trazem diretrizes 

quanto ao processo de preparação dos profissionais; 

e pela fala dos entrevistados percebemos que esse 

processo apresenta fragilidades e inconsistências desde a 

seleção dos profissionais até sua preparação para atuação 

(ver Fig. 15).

Atualmente o processo de seleção limita-se à realização 

de exame de títulos e, em alguns casos, entrevistas.

 Ainda não se estabeleceram procedimentos de 

preparação formal. Houve períodos em que realizavam 

reuniões de apresentação com os novos contratados, mas 

tanto nessa época como atualmente a introdução 

limita-se à leitura da documentação do Programa. 

Essa falta de preparo específico para a atuação do 

Programa Terra Mais Igual, um programa com grande 

envergadura e complexidade, tem impactos na 

implementação e permanência dos técnicos, estando 

presentes nas falas de representantes de todos os atores 

envolvidos: gestores, técnicos e lideranças comunitárias. 
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Fig. 15: Cadeia de causalidade: gestão de recursos humanos - resultados do 
             programa

“… e a remuneração... Está 
muito abaixo do mercado de 
trabalho. Esse é um fator que 

prejudica, a gente não 
consegue segurar muito os 

técnicos, porque o mercado de 
trabalho está mais atrativo...”

“A rotatividade interfere no 
programa... Não é uma questão 

de comprometimento dos 
temporários, mas de 

continuidade.”

“então às vezes você depara 
com um técnico lá que tá muito 
perdido. Ele demora a se situar, 
a entender realmente qual é o 

papel dele.”

- Contratos temporários 
- Baixa remuneração
- Ausênsia de treinamento para 
  atuação no Programa

- Alta rotatividade de técnicas - Perdas no acúlmulo de 
  conhecimento
- Prejuízos no trabalho com a 
   população
- Limita avanços concretos na 



A avaliação desta dimensão do Programa, longe de 

pretender realizar uma auditoria dos contratos, 

prestações de contas, pagamentos, etc. teve como 

objetivo analisar a adequação das metas aos 

instrumentos de planejamento e gestão, e o uso efetivo 

dos instrumentos existentes.  

A partir das metas do Programa definidas na metodologia 

e das metas do PPA, a equipe do Núcleo Gestor buscava a 

captação de recursos externos junto a agentes operadores 

como Caixa Econômica Federal e agências financiadoras 

como o BNDES e BID. Os recursos captados junto às fontes 

eram destinados às intervenções físicas do Programa, 

enquanto os valores de contrapartida eram destinados às 

ações sociais, às obras físicas e à infraestrutura necessária 

para o desenvolvimento desse trabalho.

O uso do recurso de contrapartida, segundo alguns 

entrevistados, estava sujeito a priorizações por parte dos 

gestores ou do próprio governo, que por vezes privilegiou 

a dimensão urbana frente a social. 

A responsabilidade pela gestão dos recursos de investi-

mento no Programa Terra Mais Igual pelo Núcleo Gestor 

era valorizada pelos secretários envolvidos com o Progra-

ma e facilitava o trabalho de coordenação das Secretarias, 

apesar das dificuldades encontradas pelo fato de o núcleo 

não ser o ordenador de despesas do Programa.

A importância do trabalho de gestão foi atribuída 

também à necessidade de controle de recursos para que 

eles fossem de fato utilizados para o alcance das metas 

definidas estrategicamente.

Pela documentação não é possível entender qual é a 

coordenação do NGT responsável por essa gestão de 

recursos, e entendemos que para alguns entrevistados 

parte desse trabalho era atribuído à coordenação do 

Núcleo. 

Percebemos algumas críticas quanto ao papel desempen-

hado pela coordenação orçamentária na gestão dessas 

informações como centralização, personalização e 

apropriação dos instrumentos de gestão, o que poderia, 

na visão de algumas pessoas, dificultar o trabalho de 

consolidação de dados para acompanhamento 

financeiro por todas as áreas do Núcleo e posicionamento 

em relação às fontes financiadoras ou Secretarias.

Por sua vez, alguns entrevistados justificam esse fato pela 

necessidade de disponibilização de dados com o 

dinamismo demandado pelo Programa Terra Mais Igual, 

que os sistemas de dados da Prefeitura não oferecem. 

Por outro lado, há quem entenda que os sistemas da PMV 

não dão conta da complexidade do Programa, sendo que 

nem todas as informações acabam sendo registradas. 
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GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

(...) é como se ele [NGT] se apoderasse dos 
recursos que estão distribuídos naquelas 

Secretarias. Embora eles não sejam ordenadores 
de despesa, eles têm o direito de movimentar 

[o recurso] de Secretaria para Secretaria. 
Quando um recurso está parado em uma e poderia 
ser utilizado por outra.” (Entrevista com gestor 
do Programa Terra Mais Igual - Plan Políticas 

Públicas, 2013)

a gente aqui tem que fazer a gestão desse 
recurso nas várias Secretarias. A gente acompanha 
porque no próprio PPA e no orçamento, no código 
orçamentário, tem um recurso assim: é SEMOB, 
mas é SEMOB Terra. É SEHAB, mas é SEHAB Terra. 
Ela não pode pegar esse recurso do Terra e usar em 
projetos deles. (Entrevista com gestor do Programa 
Terra Mais Igual. Plan Políticas Públicas, 2013)



Somado ao trabalho de captação e gestão dos recursos, o 

Núcleo Gestor é responsável também pelo acompanha-

mento das metas do Programa no PPA. 

De acordo com o PPA 2010/2013 entre as metas do Pro-

grama há a previsão de realizar/implementar: avaliação 

do Programa, regularização Fundiária de Interesse Social, 

intervenções habitacionais, aluguel Provisório, Bônus 

Moradia, educação ambiental, reflorestamento, obras de 

urbanização, geração de trabalho e renda, PDLI, comu-

nicação social e desenvolvimento humano e social 19. 

Comparativamente ao período 2006/2009 essas metas 

são mais amplas e desafiadoras 20. 

Nota-se a ausência de instrumentos formais de gestão 

(sistema de informações gerenciais) e ausência da 

definição de responsabilidades, a exemplo do que se obs-

ervou quanto à aplicação do organograma.

Alguns apontam dificuldades no acompanhamento des-

sas metas, devido a atrasos no cumprimento das obras, 

morosidade nas desapropriações aliadas à “vontade 

política” e às complexidades da realidade frente ao docu-

mentado no Plano. 

Diante das dificuldades enfrentadas surgem alternativas, 

como o remanejamento de recursos entre poligonais, para 

o alcance das metas, que requer a anuência da(s) fonte(s) 

financiadora(s). Há também o acréscimo de verba, que 

nesse caso deve vir de recursos próprios do Município.

Alguns entrevistados consideram grandes as diferenças 

dos preços pagos por materiais e serviços entre as obras 

das poligonais. Atribuem-nas às questões geográficas 

e urbanísticas do território (inclinação do terreno e 

ausência de vias para acesso de carros/caminhões de 

transporte), podendo chegar o custo adicional de logística 

a 60% do preço total das obras. Há quem afirme, entre-

tanto que o encarecimento das obras deve muito à baixa 

qualidade dos projetos básicos e às adversidades ao longo 

da implementação. Tanto em um caso como no outro, há 

muitas ocorrências de aditivos e consequentes reajustes 

no valor contratual.

No que diz respeito à qualidade dos projetos básicos, as 

equipes tendem a questioná-la, devido à necessidade de 

muitos ajustes em virtude da inadequação entre o projeto 

e a planilha de custos, o que põe em xeque o pleno cum-

primento do que a Lei 8.666 determina. De acordo com a 

Lei, o projeto básico deve prover “soluções técnicas globais 

e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 

minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes 

durante as fases de elaboração do projeto executivo e de 

realização das obras e montagem”.

O alto custo é atribuído também por técnicos urbanísticos 

aos valores cobrados pelas empresas gerenciadoras de 

obras. Para alguns deles o valor pago às gerenciadoras era 

alto, fixo e com pagamentos mantidos ainda que as obras 

estivessem atrasadas por dificuldades na liberação de 

frentes de obras. A soma desses valores aumentava o val-

or gasto com aquela poligonal na consolidação financeira 

e não resolvia o problema de cumprimento das metas.

Esse mesmo grupo afirma também que não existe um 

cuidado do Programa com o uso de tecnologias de baixo 

custo urbanístico e apontam algumas consequências, 

como: a sustentabilidade das obras, impactos ambientais 

e relação qualidade-custo dessas tecnologias. 
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a gente faz os acompanhamentos via planilha 
de Excel, via relatório situacional, via vários 

instrumentos (...). Como a gente não tem uma 
ferramenta de fato, [esse] é um trabalho braçal. 
Não tem um sistema de gestão. E quando você 
não tem um sistema, a planilha pode ter qualquer 

cara, você não tem padrão. (Entrevista com 
técnico do Programa Terra Mais Igual. Plan 

Políticas Públicas, 2013)

19  Lei 7.485/2009 – Plano Plurianual de Aplicação 2010/2013 (fonte: 
http://sistemas.vitoria.es.gov.br/webleis/consulta.cfm?id=167216)

20 Lei 6.375/2006 – Plano Plurianual de Aplicação 2006/2009 (fonte: 
http://sistemas.vitoria.es.gov.br/webleis/Arquivos/2005/L6375.PDF)



É confusa entre os gestores e técnicos do Programa a apli-

cação prática do documento formalmente denominado 

como Plano de Desenvolvimento Local Integrado e descri-

to na Metodologia do Programa. Alguns entendem que o 

documento tal como está na metodologia foi aplicado em 

uma poligonal apenas, enquanto as demais utilizavam 

e continuavam acompanhando as ações desenvolvidas 

no território a partir do PTTS (Plano de Trabalho Técnico 

Social), oriundo dos contratos com a Caixa Econômica Fed-

eral e que teve seu conteúdo incorporado às exigências do 

Programa.

O que se fala sobre a qualidade desse documento nas 

etapas de implementação do Programa? Os relatos da 

maioria dos entrevistados nos três níveis (estratégico, 

tático e tático-operacional) apontam a baixa qualidade 

técnica dos projetos executivos das obras como o maior 

empecilho à implementação do PDLI, com rebatimentos 

como dificuldade no alcance das metas, replanilhamento 

ou ajustes financeiros aos contratos de repasse, aumento 

da contrapartida da Prefeitura

Essas questões podem acarretar também em aumento 

nas despesas com aluguel provisório ou bônus 

moradia, impactando em algumas metas finais do PPA 

do Terra. Há relatos de projetos que não se encaixam nos 

terrenos disponíveis para as reconstruções, 

deixando as famílias mais tempos no aluguel provisório 

ou migrando para o Bônus Moradia.

E, nesse sentido, embora a metodologia diga que 

“a elaboração do Plano de Desenvolvimento Local é feita 

por consultoria contratada, sob supervisão da equipe 

de coordenação do programa e com acompanhamento 

e apoio da equipe técnica da PMV, responsável pelo 

trabalho de mobilização da comunidade e instituição dos 

espaços de participação através do Plano de Articulação 

Comunitária” (Metodologia Programa Terra Mais Igual, 

2007, p.11) os entrevistados nem sempre sabem quem é 

efetivamente responsável pela elaboração desses projetos 

e as inconsistências com relação aos papéis na elaboração 

desse documento podem estar associadas à qualidade 

dos projetos. 

Apesar das questões apontadas acima quanto ao uso do 

PDLI como instrumento de gestão das ações no território, 

ficava evidente para os entrevistados que as gestoras 

locais possuíam autonomia quanto à definição das ações, 

com respaldo da própria metodologia do Programa. Afir-

mam que nos casos em que é utilizado, o PDLI mostra-se 

como uma ferramenta potente de acompanhamento, 

facilitando a elaboração dos relatórios enviados à Caixa, 

por meio dos seus cronogramas físico-financeiros. 

66

GESTÃO DO PDLI

“… Os projetos… tem o básico do básico, vamos 
falar assim, da laje para cima. Para baixo, onde 
vão os pilares e tudo, não fazem sondagem, não 
fazem nada. Então o engenheiro tem que arrumar 

no local, aí complica, né?”

(...) são muitas vezes itens substanciais que 
alteram as planilhas, aí a gente tem que aportar 

mais recursos do que estava previsto (...).
(Entrevistas com gestores do Programa Terra Mais 

Igual. Plan Políticas Públicas, 2013)

A primeira coisa que a gente achava que estava 
errado era o projeto ser executado por uma 

Secretaria e a obra por outra. Então eu acho que 
quem desenhasse o projeto deveria fazer a obra, 

ou fazer conjuntamente. 
(Entrevista com gestor do Programa Terra Mais 

Igual.  Plan Políticas Públicas, 2013)
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Embora exista um setor destinado unicamente ao arquivo 

de documentos físicos dentro do Núcleo Gestor, na prática 

eles estão organizados em locais distintos, notadamente: 

Coordenação Urbanística, Coordenação Administrativa e 

Setor de Arquivo, dificultando sua localização. Na rede da 

Prefeitura de Vitória a organização descentralizada dos 

dados eletrônicos em estrutura de diretórios sem 

padronização —Projeto Terra, Programa Terra, 

coordenações do Núcleo e etc.— dificulta a identificação 

da informação entre os diretórios e arquivos existentes e 

pode inviabilizar o acesso aos dados. 

No que se refere aos relatórios administrativo-financeiros, 

dentro da estrutura do Núcleo Gestor do Programa Terra 

Mais Igual há um grupo responsável por sua coordenação, 

por fonte de financiamento, incluindo a prestação de con-

tas. A grande dificuldade, entretanto, reside na 

compreensão das informações:

De fato, há planilhas nas quais está documentado, em 

detalhe, o movimento orçamentário do Programa. 

Mas essas planilhas não são padronizadas, sistematizadas 

ou conhecidas por todos os setores dentro do NGT. Além 

disso, os arquivos, todos em planilhas Excel (que por si são 

vulneráveis do ponto de vista da confiabilidade dos dados 

e da segurança de acesso) estão disponíveis na rede da 

PMV, ou seja, pouca segurança de informação.

Entendemos ainda, pelas entrevistas, que as informações 

de acompanhamento das ações relacionadas ao Programa 

ficam registradas em cada Secretaria e são disponibiliza-

das sob demanda. Porém não existem, de acordo com os 

entrevistados, informações sistematizadas relacionadas 

ao Programa, como a análise de indicadores que possibi-

lite a construção de um quadro evolutivo das ações. 

Dessa forma, o acompanhamento do Programa é 

prejudicado pela falta de sistematização, que se mostra 

ainda mais deficitária na área social frente à área 

urbanística. Esta avançou mais nos últimos anos, 

conseguindo consolidar seus relatórios em instrumentos 

gerenciais. 

Ainda assim, a despeito dos avanços feitos pela área 

urbanística, não identificamos um Sistema de Informação 

Gerencial formal com métodos organizados de coleta, 

processamento, transmissão e disseminação de dados, 

que possibilite o acompanhamento das ações do 

Programa. Os principais instrumentos de gestão 

existentes são elaborados manualmente com base em 

informações não padronizadas provenientes de áreas 

distintas e não são elaborados ou distribuídos relatórios 

de acompanhamento dessas ações para áreas e atores 

envolvidos na implementação do Programa, em seus 

diferentes níveis.
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GESTÃO DA INFORMAÇÃO

Aí uma hora entendia-se que esse investimento 
incluía o reajustamento, aí uma hora entendia-se 

que esse investimento não incluía o 
reajustamento, aí entende que no BID inclui 
porque o BID paga reajustamento, mas o PAC 
não inclui porque ele não paga reajustamento. 

Então a nossa planilha nunca batia (...)  
(Entrevista com gestor do Programa Terra Mais 

Igual. Plan Políticas Públicas, 2013)
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Quadro 3: Instrumentos de gestão de informação para prestação de contas

* Não está descrito no Manual de Normas e Procedimentos como função dos Escritórios Locais a elaboração de relatórios.

É notório que a gestão das informações por meio de 

relatórios eletrônicos gerados por um sistema 

gerencial possibilitaria o acompanhamento sistemático 

das ações, a gestão de metas e resultados, e o 

acompanhamento da situação dos contratos, evitando 

assim a retenção de repasses por inconsistência de 

informações.

A gestão adequada de informações possibilitaria ainda a 

identificação e análise mais apuradas de notadas 

diferenças entre os preços de serviços de contratos entre 

as diferentes poligonais, hoje atribuídas pelos 

entrevistados à questão do transporte de materiais em 

regiões acidentadas e sem vias adequadas, e à baixa 

qualidade dos projetos executivos. Considerando o 

processo manual de consolidação das informações 

financeiras, todos esses fatores mencionados podem ter 

impactos negativos nesse processo. 

Periodicidade Relação com o 
desembolso

Desembolso mediante entrega 
de relatório

Responsável pela elaboração
Revisão

Mensal

Escritórios 
Locais*

NGTerra com assinatura da 
coordenadora.

AntecipadoTrimestral

Semestral Antecipado

Fonte

Caixa 
(PAC)

BNDES

BID

Social Urbano

Técnicos SEMOB/
SEHAB e assistentes 
NGTerra – 
Coordenação 
Urbanística

Observações

O desembolso da Caixa 
era segurado pelas ações 
sociais, não apenas 
urbanísticas.

—

—
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No período avaliado, o trabalho de gerenciamento social 

foi feito pelos técnicos sociais dos Escritórios Locais.  

Segundo o Relatório de Transição do Programa Terra Mais 

Igual (2005-2012), foram realizadas ações de: 

Os testemunhos das lideranças entrevistadas quanto às 

atribuições do Escritório Local são condizentes com as 

suas responsabilidades previstas na metodologia do 

Programa: a coordenação de reuniões com moradores e 

lideranças das Poligonais e técnicos das empresas 

contratadas; elaboração de pareceres técnicos 

associados às demandas dos moradores; solicitação de 

moradores por aluguel provisório; realização do 

cadastramento socioeconômico e assessoramento geral 

das ações locais.

Alguns líderes entrevistados informaram que as equipes 

também acompanhavam o cronograma de obras 

juntamente com os líderes locais, organizavam cursos, 

listas de presença e cadastro de moradores.  

Outra atividade destacada do trabalho social foi o plantão 

social, que acolhia as demandas emergenciais de 

moradores. Outros entrevistados informaram que a 

equipe local divulgava o Programa, organizava visitas de 

moradores a outros bairros para conhecer obras similares 

às que seriam construídas em suas comunidades, 

encaminhavam demandas para órgãos municipais 

competentes e buscavam cursos de interesse dos 

moradores em diferentes órgãos públicos. 

Tais ações foram consideradas essenciais para o bom 

andamento do Programa. É unânime o entendimento 

entre os representantes comunitários de que as 

equipes locais contribuíram para melhoria das condições 

de vida nas comunidades, assim como para o processo de 

execução das obras. Em alguns relatos são identificadas 

diferenças na prestação desses serviços, indicando maior 

dependência de alguns representantes do Escritório Local 

em relação aos outros.

De um modo geral, observou-se nas falas das lideranças 

que os Coordenadores dos Escritórios Locais atuaram 

junto à Equipe Ampliada e à Comissão de Moradores, 

favorecendo o diálogo e a participação das lideranças e 

moradores, equipes técnicas da Prefeitura e das empresas 

contratadas. Essas práticas foram bem avaliadas por todos 

os entrevistados. 

O PAPEL DOS ESCRITÓRIOS LOCAIS

Acompanhamento às famílias para abertura de 

processos de desapropriações, processos de Aluguel 

Provisório e Bônus Moradia;

Acompanhamento às famílias em AIA; Plantões 

sociais no Escritório Local para orientações, 

informações e encaminhamentos gerais referentes às 

famílias atendidas;

Acompanhamento às remoções e atendimento social 

às famílias do Alojamento Provisório;

Acompanhamento social à execução das obras 

habitacionais e infraestrutura (visitas participativas, 

Comissão de Moradores, vistorias e assinaturas de 

aceites nas entregas das reconstruções e/ou 

melhorias habitacionais);

Acompanhamento à temática de Cidadania Direitos 

Humanos e Cidadania;

Muito. Ajudaram muito. (Referindo-se ao Escritório 
Local). No esgoto, eles vinham junto (com o líder 
para verificar o problema) e punham na pauta da 
discussão. (...) Todos deslocamentos das famílias 

feitos pelas assistentes sociais. 
Eles (Escritório Local) me orientavam com quem 
falar nas Secretarias...(Entrevista com liderança. 

Plan Políticas Públicas, 2013)
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Ainda que satisfeitos com o trabalho dos Escritórios 

Locais, algumas críticas foram feitas às suas atividades. 

Da parte dos próprios técnicos e gestores, há 

diversos relatos que apontam para dificuldades no 

trabalho de gerenciamento social na fase de execução 

como questões burocráticas, inerentes ao Programa e o 

atraso na entrega das obras, que impactavam 

diretamente os beneficiários do Programa atendidos pelos 

escritórios locais.

Já da parte das lideranças, foram citados principalmente 

mudança do local das reuniões e dos próprios Escritórios 

Locais para locais distantes. A maioria crê que deveriam 

fixar-se dentro da comunidade, tal como ocorreu entre 

2000 e 2005. O distanciamento do Escritório Local 

dificulta o contato rápido entre comunidade, represent-

ante e equipe social e o acesso das assistentes sociais 

também fica dificultado em razão do trajeto a ser 

percorrido para o morro acima.

Outras críticas não estão diretamente relacionadas ao 

trabalho específico do Escritório Local (como 

atrasos nas obras), mas lideranças comunitárias acabam 

atribuindo a eles essa responsabilidade, por serem o 

“batalhão de frente” do Programa. Ou seja, os  Escritórios 

Locais acabam sendo responsabilizados pelo não 

cumprimento de funções que não estão sob sua alçada, 

como a gestão e fiscalização dos contratos de obras 

Apesar das críticas relacionadas à informação disponibi-

lizada pelos Escritórios Locais, os beneficiados com novas 

moradias e reconstrução avaliaram muito bem o 

acompanhamento recebido durante as intervenções 

habitacionais (ver Tab. 7).

Tab. 7: Porcentagem de moradores que se disseram “bem” e “muito  
           bem informados”

Antes da mudança Enquanto 
aguardava

76,3%Reconstrução

Reassentamento 84,3%

Após a mudança

70,9%

85,9%

81,1%

80,1%

Fonte: Pesquisa Plan Políticas Públicas (2013)
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No que diz respeito aos atendimentos prestados pelo 

Escritório Local, os entrevistados relatam serviços das 

mais variadas naturezas que dão a medida da flexibili-

dade exigida dos coordenadores, técnicos e assistentes 

sociais: questões financeiras, conflito familiar ou entre 

vizinhos; encaminhamento de famílias para recebimento 

de cesta básica ou auxílio funeral junto ao CRAS; 

informação sobre pendências relativas à documentação 

da moradia; redação de ofícios; notificação do serviço de 

limpeza pública para retirada de lixo; contribuição com as 

lideranças no acionamento da Defesa Civil, entre outros.

A grande maioria dos líderes apontou várias ações sociais 

promovidas para a comunidade pelos Escritórios Locais 

, quer sejam as atividades educativas em formato de 

palestras, aulas, oficinas de vivência ou cursos voltados 

para o meio ambiente e convívio social ministrados por 

especialistas; quer sejam os cursos para geração de renda, 

predominantemente divulgados pelo Centro de 

Referência da Assistência Social - CRAS. 

Sobre a realização dos cursos, alguns líderes 

informaram desconhecer tais ações e outros que a adesão 

dos moradores era muito pequena, informação 

corroborada na avaliação dos resultados do Programa, 

apresentados anteriormente em seção que trata da 

Geração de Trabalho e Renda. 
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Segundo a Metodologia do Terra Mais Igual, a partici-

pação social envolve três componentes:

No mesmo documento está descrita a importância da 

participação, que consta entre os objetivos e metas do 

Programa: 

Neste tópico analisamos o processo de mobilização da 

comunidade e sua participação no Programa Terra Mais 

Igual. Além de verificar o cumprimento da meta estipu-

lada, uma vez que o Programa ainda não estabeleceu 

parcerias com nenhuma instituição local, a finalidade é 

entender de que forma a comunidade foi envolvida.

Ou seja, em quais momentos participou do Programa, 

quais as principais demandas que tinham e como estas 

demandas foram incorporadas.

Utilizamos, para tanto, as informações provenientes de 

entrevistas com as lideranças comunitárias e os dados 

obtidos por meio de pesquisa quantitativa com a popu-

lação beneficiada. 

Há da parte das lideranças um entendimento comum 

sobre o significado da ‘participação’ no programa. Partici-

par é, sobretudo, comparecer às reuniões. Não obstante, 

aprofundando-nos no entendimento que têm sobre 

participação, vemos que para elas participar é também 

fazer parte da elaboração dos cadastros; é acompanhar 

as obras por meio da subcomissão de fiscalização; é 

frequentar os cursos para geração de renda, bem como as 

palestras sobre educação ambiental e convívio social. 

A reunião comunitária se revela, assim, como o principal 

mecanismo para envolver os beneficiários do Programa. 

É o canal utilizado, em todas as poligonais, para mobi-

lizar e informar sobre as ações a serem executadas em 

quaisquer das etapas do Programa, tanto lideranças como 

beneficiários. Um terço dos moradores entrevistados disse 

já ter participado de alguma reunião do Programa Terra 

Mais Igual e 80% desses se dizem satisfeitos com as infor-

mações que foram prestadas nesses encontros.

Os cruzamentos entre as variáveis associadas à partici-

pação nessas reuniões revelam um perfil heterogêneo 

de integrantes. Há pessoas de todas as faixas de renda, 

escolaridade e um equilíbrio entre os gêneros. Contudo, 

foram identificadas três tendências em 

termos de perfis:

GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL

“Participação direta de todas as famílias e das enti-

dades em todo o processo;

Reestruturação de instâncias de organização de mo-

radores, como elementos multiplicadores do projeto;

Parcerias com órgãos públicos, instituições privadas e 

com outros segmentos da sociedade civil organizada, 

visando a cooperação no planejamento conjunto, 

na execução de ações e avaliações. (Metodologia do 

Programa Terra Mais Igual, 2007, p. 11).” 

“Objetivo: i) Contribuir para a ampliação da partici-

pação e fortalecimento das organizações sociais e da 

comunidade, visando à criação de novas perspectivas 

e valores que contribuam na melhoria dos índices 

sociais; ii) implementar ações sociais integradas, 

com vistas à melhoria e ampliação dos serviços e da 

participação popular em todas as fases de 

desenvolvimento do Projeto.”

Meta: Envolver 100% das organizações 

governamentais e não-governamentais existentes 

nas áreas de intervenção e efetuar parcerias com, 

pelo menos, 80% delas”. (Metodologia do Programa 

Terra Mais Igual, 2007, p. 7).

- Membros das associações de bairro participam mais 

das reuniões do Programa do que não-membros

- pessoas com escolaridade mais baixa tendem a 

participar mais das reuniões do Programa do que 

pessoas com ensino médio e superior
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Pela fala dos gestores e técnicos depreende-se que, de 

fato, a participação está mais associada ao perfil e 

interesse de cada um do que às estratégias de 

mobilização utilizadas pelo Programa.

De acordo com os relatos coletados junto aos represent-

antes comunitários, uma primeira mobilização é realizada 

por meio de visitas domiciliares da equipe do Escritório 

Local. Posteriormente, outras estratégias de mobilização 

são utilizadas como a distribuição de panfletos e 

afixação de cartazes em locais de grande movimento. 

As organizações representativas locais contribuíram com 

o processo convocando os moradores para as reuniões de 

esclarecimento e acompanhamento. Identificamos, assim, 

que o fator decisivo de mobilização social é a equipe do 

Escritório Local (com o apoio das lideranças), que man-

tiveram contato frequente e regular com as comunidades. 

Não foram identificadas grandes diferenças entre as estra-

tégias de mobilização utilizadas em uma ou outra Poligo-

nal. Aparentemente, os passos previstos na metodologia 

do PIAC foram incorporados em todas elas, ainda que a 

metodologia do Programa preveja que cada plano tenha 

sua particularidade, variando em função da realidade 

local: “o Plano de Articulação Comunitária que mapeia, 

estrutura e organiza a mobilização das comunidades 

envolvidas... define os veículos de comunicação que serão 

utilizados pelas Equipes Local e Ampliada” (Metodologia 

Programa Terra Mais Igual, 2007). 

As lideranças afirmam que nas reuniões são 

apresentadas as ações urbanísticas e sociais a serem 

implementadas na localidade.

Alguns representantes mencionaram o que era 

abordado nas reuniões:

- moradores que participam de atividades 

relacionadas ao meio ambiente têm uma 

probabilidade muito alta de participar também das 

reuniões do Programa Terra Mais Igual.

“Ter conhecimento do que ia ser feito, como ia 

ser feito”; e, nas etapas posteriores do Programa, 

alguns entrevistados revelaram um avanço quanto 

ao conteúdo das reuniões e do fortalecimento das 

organizações.

O ponto alto do Programa nesta fase, nem é tanto 
a quantidade (de pessoas presentes nas reuniões), 
mas a qualidade das discussões, e abertura que 
foi dada às lideranças e moradores debaterem 
(...). No primeiro formato [gestão anterior a 2005] 
não foi muito assim.”  (Entrevista com liderança. 

Plan Políticas Públicas, 2013)

Apesar de reconhecerem uma maior abertura à partici-

pação e uma melhor qualidade nos debates nos últimos 

anos, as lideranças identificam uma participação maior 

dos moradores nas fases iniciais da intervenção. Alguns 

motivados porque seriam contemplados e outros na 

expectativa de virem a ser incluídos nos benefícios. 

Nas fases seguintes, a participação diminui à medida que 

vão sendo atendidos. Embora predomine a ideia entre 

as lideranças de que era maior o comparecimento dos 

moradores às reuniões no início das obras, nem todos os 

entrevistados compartilham dessa ideia, e afirmam que 

a participação sempre foi reduzida, limitada às pessoas 

mais envolvidas com os temas da comunidade, confir-

mando as informações levantadas pela pesquisa qualita-

tiva junto aos beneficiários. 

Nota-se que as lideranças têm conhecimento dos 

mecanismos de participação existentes, sendo que grande 

parte dos entrevistados afirma que o Programa prevê 

alguns mecanismos de participação da comunidade no 

processo das intervenções urbanísticas, como a formação 

da Comissão de Moradores, das Subcomissões e a 

constituição de um Fórum, a fim de dar garantias à 

sustentabilidade do desenvolvimento humano e do 

desenvolvimento urbano. Aparentemente, a partir dos 

relatos das lideranças, a participação no âmbito da 

Comissão de Moradores funcionou de forma heterogênea: 

alguns líderes disseram participar ativamente desse 

espaço, outros, sequer o citaram. 
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Por outro lado, essas instâncias não são amplamente 

conhecidas pela população pesquisada nesta avaliação. 

A pesquisa quantitativa levantou que apenas 8,8% dos 

entrevistados sabiam da existência da Comissão de Mora-

dores, sendo que entre essa pequena parcela, apenas 25% 
participa dela. A maioria não sabia, e 34,9% afirma que 

ela não existe (Ver Tab. 8). 

Entre as 117 pessoas que disseram conhecer a Comissão 

de Moradores, 39% consideram que ela não representa 

a opinião da comunidade ou que representa apenas a 

opinião de uma minoria. 

Frequência Porcentagem

485

Casos Válidos

Sem Informação

122

Porcentagem 
válida

34,9

8,8

35,9

9,0

Total

Não

Sim

Não sabe

Total

743

1350

39

53,5 55,0

97,2

2,8

1389 100,0

100,0

Tab. 8: Existência de Comissão Moradores do Programa na Poligonal

Fonte: Pesquisa Plan Políticas Públicas (2013)
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Contrastando as informações oferecidas pelos entrevista-

dos com os documentos do Programa, há muitas similari-

dades e algumas divergências. No tocante ao Fórum de 

Desenvolvimento Local, a Metodologia do Programa prevê 

a participação dos “representantes das entidades das 

comunidades beneficiadas, representantes das demais in-

stituições existentes nas áreas e em seu entorno, além de 

representantes de Empresa Públicas e Privadas envolvidas 

na implantação do Projeto Terra em suas várias dimen-

sões”. Não obstante, no discurso dos entrevistados vemos 

que a participação dos outros atores (como as empresas 

públicas e privadas envolvidas na implantação do Pro-

grama Terra Mais Igual) é mais restrita, não havendo na 

fala das lideranças menção à sua participação nos fóruns 

instituídos.

 

Está claro que os caminhos para participação no Programa 

são legítimos, com a formação de comissões e subcomis-

sões. Entretanto, nem sempre os resultados produzidos 

são efetivos. Os exemplos estão nos problemas que surgi-

ram no decorrer das obras, referentes à falta de qualidade 

na execução.

Constatamos também, entre os representantes, práticas 

informais de fiscalização realizadas na execução das obras 

em geral e em torno das suas residências. Há entre eles 

um interesse espontâneo em não apenas fiscalizar as 

obras, mas contribuir, participar ativamente dos inter-

esses coletivos. Ainda que às vezes a participação ocorra 

no âmbito da informalidade, o que importa destacar é o 

embrião de participação que pode vir a se constituir em 

uma comissão formal vinculada a outros canais de articu-

lação do Programa e fora dele. Por outro lado, também 

podem existir nas comunidades pessoas com maior poder 

de influência que outras, conseguindo chamar a atenção 

para assuntos relevantes ou até mesmo influenciarem a 

tomada de decisão para a realização de certas obras em 

detrimento de outras. 

De acordo com a Metodologia do Programa Terra Mais 

Igual, a participação social é buscada em todas as fases 

de implementação do Programa, da pré-urbanização à 

pós-urbanização. Durante o desenvolvimento do PDLI, há 

a prerrogativa de participação por meio da leitura comu-

nitária, que complementa o diagnóstico feito pela leitura 

técnica. 

Da parte das lideranças comunitárias, não está claro que 

o Programa Terra Mais Igual é realizado em diferentes 

etapas, e que sua participação e dos moradores será 

diferente, segundo o momento em que o Programa se en-

contre. Assim, com exceção da fiscalização das obras, evi-

dentemente relacionada à etapa de execução, na análise 

do discurso dos entrevistados nem sempre fica explicitado 

como eles contribuem com a elaboração do diagnóstico 

ou com elaboração/aprovação dos Planos de Intervenção. 

Enquanto alguns líderes afirmaram ter participado do 

Programa desde 2005 e em todas suas etapas (diagnós-

tico, definição de prioridades, planejamento, etc), outros 

se limitavam a indicar os moradores que receberiam o 

Bônus Moradia, e outros benefícios, indicando que ainda 

há uma visão mais assistencialista, na qual participar é 

ser beneficiado.

Apesar de existir uma premissa de participação e en-

volvimento da comunidade nas diferentes etapas do 

Programa, muitos confirmam informações levantadas 

na primeira parte da avaliação, de que a população é 

chamada a participar somente nos momentos finais de 

cada etapa. Assim, as lideranças afirmam que a partici-

pação nas reuniões era limitada a ouvir as propostas dos 

gestores: “A liderança não decidia; a decisão já vinha 

pronta”. Outra crítica feita à forma de envolvimento 

refere-se à escuta da comunidade restrita a certos temas. 

Ou seja, houve relatos de casos em que a comunidade não 

foi ouvida, como o caso da decisão sobre a arquitetura das 

casas geminadas oferecidas às famílias reassentadas, as 

“casas ovo”, que não considerou a opinião da maioria das 

lideranças. 
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Apesar dessas queixas, há quem afirme que nos últimos 

anos a população começou a ganhar voz. 

A avaliação determinou que a participação dos moradores 

nas diversas etapas do Programa Terra Mais Igual vem 

sendo feita primordialmente por via indireta, através dos 

representantes dos movimentos organizados de bairros 

(associação de moradores, movimentos comunitários, 

conselhos comunitários, etc.). Em seguida, e em menor 

grau, em instâncias participativas como a Comissão de 

Moradores. 

Considerando o total de domicílios, a taxa de participação 

é alta. Cerca de 1 em cada 6 famílias participa da 

associação de seu bairro. No caso da Comissão de 

Moradores, essa taxa é de 1 família em 50. A representa-

tividade da associação de moradores é também 

questionada por uma parte considerável dos pesquisados. 

59% a consideram pouco representativa ou a veem como 

porta-voz de uma minoria. 

Entre os moradores, a forma mais comum de participação 

na associação do bairro é simplesmente participar das 

reuniões periódicas. Uma pequena parte ainda vai a even-

tos comemorativos. O indicador de maior engajamento, 

que é a presença em assembleias e o exercício da função 

de representante, se aplica a um número reduzido de 

pesquisados, 1 em cada 5 participantes da associação 

aproximadamente. 

Uma vez que a participação ocorre principalmente por 

meio das reuniões, cabe aqui mencionar alguns fatores 

identificados durante as entrevistas com as lideranças, 

que podem estar interferindo no envolvimento da comu-

nidade. 

Muitos entrevistados mencionaram algumas questões 

que prejudicam a participação dos moradores, entre elas 

destacamos: (i) a demora na execução das obras, conforme 

relatamos na primeira parte, (ii) a falta de clareza durante 

as reuniões, (iii) a falta de transparência em alguns proces-

sos, (iv) a realização de reuniões conjuntas com o Orça-

mento Participativo e (v) a realização de reuniões globais 

para a Poligonal. 

Nas fases iniciais dessa etapa do Programa, 2005 
a 2012, os representantes comentam que “as pes-
soas iam, (às reuniões) não viam resultado acabava 
enfraquecendo”, não só os moradores, mas as lider-
anças também. As obras são a prova concreta de que 
as ações estão acontecendo, se param, os moradores 
também deixam de acreditar, e de ir às reuniões. 

Outra consequência da demora na conclusão das obras 
é o descrédito político sofrido pelos lideres comunitári-
os. Nos locais onde as obras foram paralisadas, cance-
ladas, ou postergadas, as lideranças ficaram desgasta-
das junto aos moradores. Apesar de enfatizarem seu 
esforço, revelam que quando levavam o problema para 
os representantes do Programa Terra Mais Igual, muitas 
vezes eles alegavam que havia dificuldades em con-
cluir, continuar ou iniciar as obras em decorrência da 
pouca adequação da topografia dos terrenos, o pouco 
interesse das empreiteiras, o custo excessivo da obra, 
problema com a regularização fundiária nas áreas de 
reassentamento, falta de verbas, etc., mencionando os 
problemas anteriormente identificados pelas falas dos 
técnicos e gestores. 

Outros fatores como a falta de retorno da parte das 
Secretarias e gestores referente às dúvidas dos rep-
resentantes e moradores, além de reuniões pouco es-
clarecedoras contribuem para diminuir o interesse, não 
só dos moradores, mas também dos representantes na 
continuidade da participação no Programa.

Eles [gestores, técnicos e secretários] falavam e 
a gente ouvia. Mas, atualmente, as lideranças 
viveram um aprendizado com o Projeto Terra 

e o governo [agora] ouve mais e, agora, somos 
protagonistas da história. (Entrevista com 

liderança. Plan Políticas Públicas, 2013)
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Continuando a análise dos fatores que prejudicam a 

participação nas reuniões, algumas lideranças criticaram 

o fato de as reuniões do Programa Terra Mais Igual serem 

realizadas junto com o Orçamento Participativo (OP). 

Na avaliação deles, a realização de reuniões conjuntas não 

favorece ao Programa, tão pouco aos representantes e 

moradores. Sobre esse tema, membros do Núcleo Gestor 

esclarecem que as reuniões ocorriam quando a pauta era 

comum, e que havia conflitos de interesse entre 

lideranças, delegados do OP, conselheiros e Comissão de 

Moradores.

Por último, mas não sem esgotar os fatores que afetam a 

participação dos moradores e representantes nas etapas 

do Programa, detalhamos outra queixa recorrente, que 

refere-se à realização de reuniões conjuntas para toda a 

Poligonal. Na opinião das lideranças entrevistadas, esse 

modelo também prejudica o avanço das discussões, já que 

cada bairro possui suas peculiaridades e os moradores 

não se enxergam como pertencentes a uma “Poligonal” 

e sim a um ou outro bairro, reivindicando o retorno às 

reuniões circunscritas ao bairro, nos moldes anteriores. 

O Programa não estabeleceu parcerias formais com 

organizações sociais. Estas participam do Programa por 

meio dos seus líderes que fazem parte das instâncias 

participativas criadas pelo Programa Terra Mais Igual. 

Há, entretanto, da parte dos representantes comunitários 

uma aspiração para que parcerias possam ser 

consolidadas. 

As lideranças vinculadas às associações de moradores 

e movimentos comunitários dos seus bairros, além de 

participarem das reuniões, da mobilização dos moradores 

para as demandas do Programa, trabalham em conjunto 

com o Escritório Local. Todos utilizam os canais 

instituídos, mas alguns conseguem avançar e criar outros. 

Todos fazem encaminhamentos referentes às 

necessidades da comunidade junto aos órgãos, como 

Secretarias (habitação, obras, meio ambiente), Caixa 

Econômica Federal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, e 

CRAS, em busca de soluções, ou acompanhando o 

morador na compra da casa, ou cobrando pendências, tal 

como mostrado anteriormente. 

Há, porém, dois grupos que se diferenciam quanto ao seu 

grau de formalização institucional. Um primeiro grupo 

se consolida com a utilização dos mecanismos já citados 

(Comissão de Moradores, subcomissão de fiscalização das 

obras, e o fórum) que possibilitam a articulação entre eles 

e instâncias externas, públicas e privadas, e a integração 

entre seus membros. Essa conjunção de condições 

favorece o fortalecimento dessas organizações, e contribui 

para uma participação mais efetiva tanto para a implan-

tação do Programa, como para o desenvolvimento das 

organizações e de seus membros, os quais entendem que

As organizações do outro grupo, dos que não utilizam 

esses mecanismos, trabalham mais proximamente do 

Escritório Local e contam com seu apoio. As organizações 

e representantes que trabalham isoladamente são, entre-

tanto, uma minoria, frente àqueles que estão mobilizados 

nas instâncias de interlocução utilizadas pelo Programa. 

Mas a gente nunca tem um final, não tem final! 
Tanto que desanima. É uma coisa que você só vê 
reunião, reunião, e o que acontece? Desanima, 
o povo fica desacreditado, o povo não acredita 
mais no Projeto. (Entrevista com representante 

do Programa Terra Mais Igual. 
Plan Políticas Públicas, 2013)

a partir do momento que nos organizamos com a 
associação, o movimento comunitário, o fórum, a 
gente já tá tendo um respeito melhor na questão 
de benfeitorias em nossa região (...).” (Entrevista 
com representante do Programa Terra Mais Igual. 

Plan Políticas Públicas, 2013)
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A despeito da visão das lideranças, vemos também que na 

opinião dos gestores e técnicos do Programa a 

participação das organizações locais nem sempre é 

positiva para o Programa, havendo situações em que as 

lideranças querem aproveitar-se do auxílio do Programa 

Terra Mais Igual para se promover: 

(…) então muitas vezes eles ajudam, mas muitas 
vezes eu acho que eles usam a administração 

pública para se promover. Às vezes a gente 
trabalha pra eles, e eles vão para a mídia falar 
que [são] eles que estão fazendo. (Entrevista com 

técnico do Programa Terra Mais Igual. 
Plan Políticas Públicas, 2013)



CONCLUSÕES 
E RECOMENDAÇÕES



O Programa Terra Mais Igual é um programa que não 

possui um fim. Seus objetivos de transformação são 

ambiciosos, e a maioria das metas quantitativas tão 

superdimensionadas que, se considerarmos seu 

cumprimento como critério para que o Programa se retire 

dos territórios, esse dia dificilmente chegará. Em virtude 

da dinâmica local, da natureza das ações e das 

características sociais, econômicas e demográficas das 

poligonais, as metas mobilizadoras atuam apenas como 

um norte para seus gestores e técnicos. Ou seja, consid-

erando a improbabilidade real de se lograr o cumprimento 

das metas ipsis litteris, elas serviriam apenas como uma 

orientação para o planejamento das ações. O Programa se 

configura portanto como uma estrutura da administração 

pública permanente.

A avaliação da relação direta entre ações e resultados do 

Programa não é só prejudicada pela utopia de suas metas, 

mas também pela existência de outras políticas públicas, 

programas e ações nos territórios que concorrem para os 

mesmos objetivos. Não que isso represente um aspecto 

negativo, muito pelo contrário, nessas áreas a presença 

do poder público é essencial. Questiona-se o status do 

Programa Terra Mais Igual como programa autônomo em 

vez de Secretaria de articulação ou promoção do 

desenvolvimento dessas áreas. 

Vemos no Programa um emaranhado de fatores que 

prejudicam sua classificação como tal e outros que 

dificultam a concretização de seu papel como integra-

dor e articulador das políticas públicas. Como exemplo 

vale destacar o fato de o coordenador não ser secretário, 

mas possuir status de secretário; de o Programa não ser 

ordenador de despesa, mas possuir orçamento vinculado 

a outras Secretarias; de o Programa executar dentro das 

Secretarias ações concorrentes às já existentes, minando 

seu papel integrador e por vezes freando em vez de 

acelerar o andamento das ações.

Esse tema também foi levantado por gestores do 

Programa, quando perguntados sobre a interlocução entre 

o OP e o Programa Terra Mais Igual. Para eles é fundamen-

tal que haja essa interlocução entre ambos. No entanto, há 

indícios de que para as lideranças e moradores o formato 

adotado não tem ajudado na evolução das discussões. 

Caso se opte por manter o formato atual, deve haver 

um trabalho prévio com técnicos para que esteja claro o 

objetivo desse formato ou as alternativas existentes para 

minimizar os conflitos existentes. 

Um dos fatores externos que mais se sobressai por sua 

transversalidade ao Programa Terra Mais Igual é o 

funcionamento do Orçamento Participativo. O OP é um 

catalisador do envolvimento popular nas decisões

 tomadas pelo poder público e que afeta seu espaço de 

vida. Gera expectativas que, na medida em que são 

cumpridas, resultam num ciclo virtuoso de estreitamento 

das relações entre cidadãos e Estado, e, portanto da 

democracia. Para o Programa Terra Mais Igual, o OP 

representou um grande ganho nesse sentido, mas por 

outro lado trouxe ruídos na comunicação de sua missão 

para a população beneficiada. O Programa Terra Mais 

Igual aparece mais como facilitador de resultados do que 

propriamente responsável por eles, não apenas para as 

lideranças, mas também para os moradores.

Do ponto de vista de sua institucionalidade o Programa 

apresenta traços contraditórios. Por um lado é o 

melhor exemplo de política pública em Vitória, seja por 

sua longevidade seja pelo espírito público de sua 

burocracia permanente. O Programa sobreviveu às 

diversas administrações por ter apresentado resultados 

palpáveis já em seus primeiros anos de existência ao final 

dos anos 1990, quando foi prioridade de gestão e recebeu 

apoio dos financiadores e órgãos de fomento. Dessa forma 

estruturou-se, ampliou e incrementou a qualidade de seu 

corpo técnico. Instrumentos de planejamento 

macroscópico como o Plano Estratégico Vitória do 

Futuro, que embasou o Projeto Terra e definiu as 

primeiras poligonais de intervenção, vincularam o 

Programa a transformações objetivas independentes de 

programas de governo.
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21  Membros do Núcleo Gestor consideram que essa prática foi 
       extinta em função da fragmentação de informações.
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A Metodologia do Programa Terra Mais Igual, oito anos 

depois, a despeito de ter criado metas quantitativas de 

atingimento quase impossível (chamadas “mobilizado-

ras”), especificou ainda mais as ações necessárias para se 

avançar em cada uma das transformações pretendidas. 

Assim também como o Manual de Normas e Procedi-

mentos, que buscou reforçar a autonomia da burocracia 

permanente e respaldar as decisões técnicas na gestão do 

Programa. As linhas de financiamento que foram sendo 

abertas a partir dessa capacidade de gestão incrementa-

ram ainda mais a reputação do Programa e despertaram 

o interesse de outras Secretarias para as quais o Programa 

Terra Mais Igual poderia obter recursos vinculados a 

intervenções no território.

Por outro lado, como sintoma dessa estruturação, o 

programa foi sendo abraçado pelas administrações que 

se sucederam como nicho de boas práticas de gestão 

pública. Adveio uma competição por espaços de poder 

entre Secretarias e o Programa Terra Mais Igual 

naquelas circunstâncias em que as ações planejadas por 

este tomavam prioridade frente às intervenções pensadas 

por aquelas –conflitos esses nem sempre resolvidos no 

Comitê de Políticas Sociais por motivos de projetos 

pessoais e políticos.

Nesses momentos a atuação do coordenador do pro-

grama, respaldada pelo gabinete do prefeito, foi impor-

tante para preservar o Programa Terra Mais Igual como 

instância de planejamento estratégico; entretanto esse 

prestígio começou a ser minado no plano operacional, 

com dificuldades crescentes de coordenação das ações 

intersetoriais, problemas de eficiência na execução das 

obras e resultante competição velada da parte dos outros 

órgãos, que continuaram para desenvolver seus projetos 

muitas vezes à margem do Programa Terra Mais Igual. No 

período avaliado observou-se ainda que o Programa foi 

importante para impulsionar o Orçamento Participativo 

nos territórios, dada a relação capilar já estabelecida pelos 

Escritórios Locais com a comunidade. Repetiu-se ali, tal 

como no distanciamento das Secretarias, o movimento 

pelo qual o Programa Terra Mais Igual vai sendo respal-

dado e depois lentamente erodido pela competição de 

interesses. O programa se mostrou portanto vulnerável à 

instrumentalização concomitantemente ao fortalecimen-

to de seus instrumentos de planejamento e gestão. Daí a 

necessidade do respaldo político dos coordenadores a que 

se referiram tantos entrevistados.

A manutenção da autonomia do Programa por si só não é 

suficiente para que o cenário de instrumentalização seja 

descartado. É necessário que o Programa Terra Mais Igual 

continue a demonstrar resultados concretos e contínuos 

de transformação social nos territórios. Nesta avaliação 

constatamos uma série de fatores que conspiram contra 

essa continuidade. No plano urbanístico, atrasos na 

execução de obras de acessibilidade, reforma e 

reconstrução, entre outras; no plano do atendimento 

social, a baixa adesão às atividades socioeducativas e 

ambientais promovidas, além de uma relativa desmobi-

lização que pode redundar no esvaziamento dos espaços 

comunitários e da sustentabilidade das intervenções. 

Recomenda-se que o Núcleo Gestor reconsidere a sis-

temática de atuação nessas áreas sob a ótica da eficácia.

No âmbito da eficácia nas intervenções físicas, fica 

patente a necessidade de uma integração maior entre 

o conhecimento do território e os projetos de engenha-

ria e arquitetura. A inadequação de projetos básicos à 

situação topográfica e de solo encontrada nas poligonais 

foi responsável por boa parte do retrabalho nas ações 

urbanísticas. Também se faz urgente a implantação de 

um sistema de informações gerenciais que contemple a 

estrutura de custos dos prestadores de serviços em função 

das características geográficas de cada área. 

O conhecimento acumulado nessa área já é suficiente 

para se fazer um referenciamento (“benchmarking”) 

de preços e assim poder desenvolver projetos básicos 

e licitar obras com custos de transporte, mão de obra e 

material condizentes com a realidade. O trabalho com a 

equipe social deve ser intensificado para que as comis-

sões de fiscalização compostas pelos moradores forneçam 

informações frequentes sobre o andamento e a qualidade 

adequados das obras.
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Ainda na área das intervenções urbanísticas, o Programa 

poderia se beneficiar de convênios com entidades que 

promovem a qualificação do empreendedor para envolver 

não apenas trabalhadores locais mas empreiteiros das 

comunidades na realização das obras em regime de sub-

contratação. Em paralelo teríamos a qualificação desses 

profissionais e uma execução mais rápida das obras e com 

mais qualidade, dados o conhecimento do território e o 

envolvimento dos responsáveis com os beneficiários. 

Já nas ações de acompanhamento social, ficou claro que 

o prestígio desfrutado pelos Escritórios Locais é um dos 

pontos mais fortes do Programa em todas as fases da 

intervenção e que estes devem ser respaldados. Está claro 

que devem situar-se o mais proximamente possível das 

comunidades. Na composição das equipes, a gestão de 

recursos humanos deve ser adaptada para permitir que 

coordenadores dos Escritórios Locais permaneçam no 

território, familiarizando-se com suas peculiaridades e 

estabelecendo laços com a comunidade local. Por essa 

razão a prática de contratos temporários deve ser revista 

para buscar um alongamento dos prazos de contratação. 

Também a autonomia dos coordenadores locais deve ser 

mantida em todos os estágios da intervenção. Tanto PDLI/

PTTS quanto PIAC são instrumentos orientativos cuja 

eficácia de aplicação passa pelo pragmatismo de quem 

conhece os processos de urbanização, remoção e reassen-

tamento, e devem se beneficiar de sua expertise. Para tan-

to, a interlocução entre a equipe social do Núcleo Gestor e 

as equipes locais deve ser aperfeiçoada, em diálogo mais 

próximo, constante e orientado a resultados.

Dada a vinculação estreita que se observou entre a boa 

realização das intervenções e o nível de envolvimento da 

comunidade, a eficácia se revela também um fator chave 

para a qualidade e a magnitude da participação social. O 

Programa atende muito bem as famílias afetadas direta-

mente pelas intervenções habitacionais, que se mostram 

muito satisfeitos em geral com as informações recebi-

das sobre os processos de remoção e aluguel provisório. 

A mesma satisfação se observa nas fases iniciais das 

intervenções urbanísticas, quando são apresentados os 

projetos.

É na execução dessas obras, muitas vezes lenta e em 

alguns casos com resultados de baixa qualidade, que o 

Programa se desgasta. Isso acaba esvaziando também as 

iniciativas de envolvimento da comunidade para cursos, 

palestras, ações de qualificação profissional e atividades 

ligadas ao meio ambiente e a preservação das áreas 

comuns. Assim, a estratégia de envolvimento das comuni-

dades deve considerar a realização de atividades vincula-

das à construção, reforma e manutenção de equipamentos 

públicos, além da fiscalização das obras, por meio de 

mutirões, por exemplo, que reforçam o protagonismo dos 

moradores.

No tocante à formalização de parcerias, vimos que o 

Programa avançou muito pouco. Essa limitação tem nexo 

claro com a timidez no atingimento de resultados nas 

áreas de renda e educação. É opinião do avaliador que os 

objetivos de melhora nessas áreas constantes da Metodo-

logia do Programa Terra Mais Igual são ao mesmo tempo 

ambiciosos e amplos demais considerando o cenário de 

baixa integração com a SEME e a SETGER. Não será pos-

sível avançar nesses indicadores sem uma repactuação 

de responsabilidades que leve em conta que qualquer 

diferença agregada em termos de renda e educação exige 

projetos de larga escala, envolvendo todas as escolas que 

servem as Poligonais, bem como os empregadores locais 

e as associações patronais (de comércio, serviços, indús-

tria). Ações pontuais de qualificação têm impacto mínimo 

sobre os rendimentos num cenário de baixo desemprego, 

e a melhora do desempenho escolar é um objetivo a ser 

perseguido num horizonte de pelo menos 5 anos e com 

monitoramento não só dos alunos mas também de suas 

famílias. 

Quanto à apropriação do território vivido, componente 

indispensável para a sustentabilidade das transformações 

que o Programa Terra Mais Igual proporciona, esta de-

pende intimamente da valoração —o reconhecimento ao 

mesmo tempo do significado e da utilidade— desses es-

paços. Nesse quesito, a regularização fundiária, por tornar 

definitiva e absoluta a segurança de posse, conferindo pro-

priedade a lotes e edificações, tem a função de estimular 

os moradores a preservarem seus imóveis e zelarem pela 

qualidade do entorno, seja por terem a certeza de que o
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investimento em benfeitorias não será desperdiçado, seja 

porque pretendem alugar ou vender suas propriedades 

buscando incremento de renda.

Essa motivação racional cria uma estrutura de incentivos 

poderosa para que os moradores se organizem com o 

intuito de zelar pelos espaços, inclusive comuns, e cobrar 

da Prefeitura seu papel em sua manutenção. Espaços 

preservados, por sua vez, geram um ciclo virtuoso de 

participação em atividades comunitárias, que a equipe 

social do Programa pode estimular no pós-urbanização, 

ao mesmo tempo em que planeja sua saída do território.

A promoção da autonomia dos cidadãos frente ao poder 

público é um aspecto que a avaliação considera que 

também precisa ser incorporado ao planejamento do 

Programa, com estratégias de saída dos Escritórios Locais 

no longo prazo. Para tanto, é necessário não só que haja 

a referida apropriação das benfeitorias, mas também 

uma articulação em nível operacional com as Secretarias 

e concessionárias para que equipamentos públicos de 

qualidade estejam disponíveis no entorno e que as solici-

tações de serviço feitas sejam atendidas com a mesma 

eficiência e qualidade que o são para as classes médias. 

Essa promoção da autonomia passa principal e necessari-

amente por uma gestão mais próxima com os órgãos de 

segurança pública no sentido de desempoderar 

criminosos que atuam de forma organizada em alguns 

bairros das poligonais.

Por fim, constatamos ainda que o programa tem reali-

zado avaliações periódicas de seus resultados e impactos. 

Recomenda-se, com o intuito melhorar a utilidade dessa 

informação para o ciclo de projeto que, além dos 

resultados e impactos, o Programa Terra Mais Igual faça 

também o acompanhamento do andamento de suas 

ações e entrega de produtos por meio da introdução de 

um sistema de monitoramento de indicadores.
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Quadro 4: Poligonais, seus bairros e comunidades

Fonte: Relatório de Transição 2005-2012

Poligonal Bairro (Lei Municipal nº. 6.077/2003) Comunidade

P1 - SB Consolação, São Benedito, Itararé, 
Bonfim, Gurigica e Bairro da Penha Engenharia

P1 - JB Gurigica Jaburu, Floresta e 
Constatino

P2 Forte São João, Cruzamento e Romão Alto de Jucutuquara

P3 Piedade, Fonte Grande, Bairro Moscoso e 
Santa Clara Capixaba

P4 Santa Helena São José

P5 Jesus de Nazareth  

P6 Ilha do Príncipe  

P7 Ariovaldo Favalessa, Bairro do Quadro, 
Bairro do Cabral e Caratoira Alagoano

P8 Santo Antônio, Inhanguetá e Bela Vista Pedra do Bode

P9 Condusa e Santos Reis  

P10 Conquista Alto Resistência

P11 Joana d'Arc, Andorinhas e Santa Martha Mangue Seco

P12 Ilha das Caieiras  

P13 Maria Ortiz  

P14 Tabuazeiro Morro do Macaco
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Fig. 16: Localização das Poligonais

Fonte: Relatório de Transição 2005-2012
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