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Objetivo

• Refletir criticamente sobre os principais 
elementos da gestão estratégica de 
organizações públicas.  

• Apresentar conceitos essenciais de 
planejamento estratégico no contexto das 
organizações públicas.

• Apresentar ferramentas para planejamento 
estratégico no setor público.

• Discutir o monitoramento e gestão da 
estratégia.



Programa

1 – A estratégia na vida das 
organizações

2 – O planejamento estratégico e a 
formulação da estratégia

3 – Ferramentas e Métodos de 
Planejamento: Planejamento 
Estratégico Situacional e o Balance 
Score Card

4 – O monitoramento da estratégia



A – Planejamento, 
estratégia e gestão



O que é  planejamento? 

“Planejamento é o cálculo que precede e   

    preside a ação.”
(Carlos Matus)



Críticas mais comuns ao planejamento

• O planejamento tradicional é muito lento.
• O despreparo dos planejadores os faz escravos 

do método, o que burocratiza o processo.
• O planejamento tecnocrático muitas vezes vai 

contra a sensibilidade política dos decisores (e 
contra o bom senso!...).

• Muitas vezes, planeja-se sem ter muita 
capacidade para fazer as análises da realidade 
e previsões requeridas.

• Muitos dirigentes têm dificuldades para dialogar 
com o conhecimento  técnico.



A improvisação é mais confortável.

• A improvisação é fácil: não requer método nem 
treinamento.

• A capacidade de improvisar pode ser adquirida 
apenas pela prática.

• Não exige sistematização.
• Alimenta a idéia do gestor “prático”, “decidido”, 

“ativo”.
• É rápida: bastam poucos dias ou horas para se 

ter um curso de ação.
• Dispensa a análise dos vários pontos de vista.



Limitações da improvisação

• Desperdício de tempo  e recursos: tratam-se os 
problemas um a um, quando poderiam ser 
tratados de maneira estruturada e integrada.

• Seleção de problemas por urgência, não por 
relevância.

• Deficiência no processamento dos problemas: 
análise parcial.

• Reação sobrepõe-se à prevenção. 



A gestão e o planejamento

Planejamento supõe exercício de poder.

A gestão envolve o planejamento: o 
dirigente  decide tendo o planejamento 
como referência. 

É preciso articular processo decisório e 
planejamento: seu desenho não pode 
privilegiar a improvisação.



A formulação da estratégia

Normalmente, entendemos a estratégia como fruto de um 
cálculo racional e deliberado em busca do melhor curso 
de ação.

Esse processo pode ser chamado planejamento 
estratégico e normalmente demanda uma série de 
estudos, reuniões, atividades que terminam na 
elaboração de um PLANO.

Muitas vezes, a estratégia é tácita: surge sem um 
processo formal que a produza. 
– Em nossas organizações, como acontece?



B – A estruturação do 
planejamento 



• Planejar é ter clareza do que somos e do 
que queremos ser
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Definição da missão

• É a definição da razão de ser da 
organização ou do programa.

• Define-se a partir da história da 
organização e do programa, das suas 
vinculações legais, da definição de seu 
posicionamento em termos de campos de 
atuação e formas de trabalho.

• Tende a ser relativamente permanente.



Definição da visão

• É a explicitação de uma imagem vívida do 
estado superior que se pretende alcançar 
com o planejamento.
– Pretende oferecer aos envolvidos com a 

implementação concretude do plano e senso 
de mobilização.

– Define-se a partir de um entendimento claro 
do contexto atual e dos cenários futuros, 
fazendo escolhas de posicionamento 
estratégico, sintetizando a situação almejada.



Definição de valores

  Conjunto de postulados éticos e 
comportamentais, assumidos 
coletivamente, que configuram a 
identidade e as práticas da organização. 



Planejar é dizer aonde se quer chegar.

Diretrizes estratégicas: definição dos grandes 
caminhos norteadores para a materialização da 
missão e visão.

Objetivos: são os pontos que queremos atingir e 
que  transformam em realidade a missão e a visão.
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• Planejar é dizer como se vai verificar se 
estamos chegando.

― Resultados:  transformações significativas 
da realidade que serão fruto de nossa ação, 
que tem um inegável valor e que são 
verificáveis de alguma forma.

― Metas: definição clara de referências 
objetivas (indicadores) para verificar se 
estamos chegando aonde queremos.

Planejamento Estratégico



• Planejar também é dizer como se vai 
chegar.

― Iniciativas e projetos:  o que temos que fazer 
para atingir os objetivos, com os resultados 
esperados (metas), prazos, recursos, 
produtos e responsáveis definidos.

Planejamento Estratégico



Planejar é definir responsabilidades:

- Por objetivos, resultados e metas

- Por iniciativas e projetos

- Pelo desempenho dos processos

- Pelo monitoramento do plano e do 
desempenho organizacional.



A estratégia como mapa

A estratégia indica claramente um caminho 
a ser trilhado para que um dado objetivo 
seja atingido. 

O mapa coloca o foco nas relações de 
causa-efeito e constrói uma hierarquia de 
ações baseada nessa causalidade.

O mapa pode ser mais ou menos 
detalhado, a depender do contexto. 



C - A visão situacional do 
planejamento estratégico 



Eu planejo, tu planejas, ele planeja...

• Ninguém detém o monopólio sobre o 
cálculo sistemático sobre o futuro.

• O planejamento estratégico é um jogo 
social onde vários atores desenvolvem 
suas próprias estratégias, interagindo em 
torno delas.

• O jogo é dinâmico: os atores planejam em 
espaços superpostos.

• Alto grau de incerteza e imprevisibilidade.



Portanto...

• O sujeito que planeja não é externo à 
realidade: ele é parte do fenômeno social; 
está incluído no objeto planejado.

• Não é possível predizer a ação dos outros 
atores. Não existe comportamento estável 
em meio ao jogo social. 



• É necessário fazer previsões da ação dos 
demais atores, que podem ser 
adversários ou aliados (mesmo sem 
perceber...).

• O plano de um ator deve considerar os 
movimentos dos outros atores.
– Possibilidades de conflitos e convergências
– Distintos pontos de vista
– Incerteza



Todos os atores sociais planejam sobre espaços 
sobrepostos



• O plano é um contínuo movimento entre 
consenso, negociação e conflito.

• Não é possível um planejamento 
normativo (“deve ser”). 

• No campo das políticas públicas, o plano 
não é monopólio do Estado, pois os 
outros atores também são ativos no 
planejamento. 



Cenários alternativos

• A construção de cenários alternativos 
permite a simulação e a construção de 
estratégias situacionais.
– Não há um plano rígido, mas alternativas 

frente aos cenários. 



O triângulo de governo



Projeto 

• Refere-se ao conteúdo propositivo das 
ações que um ator pretende realizar para 
alcançar seus objetivos: 
– É sempre pertinente ao ator e sua inserção 

institucional.
– Depende das capacidades  que o  ator 

possui.
– Interfere nos projetos de outros atores 

(conflito, consenso e negociação).



Capacidade 

• Capacidade de condução e direção dos 
processos na direção explicitada no 
projeto:
– Técnicas, métodos, recursos, habilidades à 

disposição do ator que planeja.
– Outros atores competem por essas 

capacidades, ou influenciam o acesso a elas.



Governabilidade

• Expressa o poder que um determinado ator tem 
sobre outros para realizar seu projeto.

• É a relação entre o peso das variáveis que o 
ator controla ou não no jogo social.

• Quanto maior for o número de variáveis (e seu 
peso relativo) sob controle do ator, maior será 
sua liberdade de ação.



A explicação situacional

• Como há vários atores que planejam, 
coexistem distintas interpretações da 
realidade: cada ator explica a realidade de 
acordo com seu ponto de vista.

• O diagnóstico único e a verdade objetiva 
são impossíveis.



Vetor de Descrição do Problema

● Descritores do problema
● Conseqüências
● Causas 

● Relações de causalidade
● Governabilidade sobre as causas

● Nós críticos



Vetor de Resultados

Resultado: transformação significativa da 
realidade gerada pela ação deliberada de 
um ator social, e a ele atribuível. 

Operação: conjunto articulado e encadeado 
de iniciativas capaz de possibilitar total ou 
parcialmente a obtenção de um resultado 
e/ou a inversão de um nó crítico.



Exercício

Para uma organização de sua escolha, 
tomada como o ator que planeja, elabore:
A análise do triângulo de governo

A explicação situacional de um problema de sua 
competência (Vetor de Descrição do Problema)

O Vetor de Resultados para o problema 
selecionado. 



D – O BSC – Balanced Scorecard



Idéias centrais

● Crítica à rigidez do planejamento 
tradicional;

● A idéia de gestão estratégica, baseada em 
objetivos, substitui o plano e os planos 
setoriais.

● O desempenho deve poder ser 
especificado e medido por meio de 
indicadores objetivos. 



Contexto em que surge

● Instabilidade no ambiente competitivo das 
empresas;

● Acirramento da competitividade: 
competição por custo e inovação;

● Desenvolvimento de novas tecnologias e 
metodologias de gestão.



Objetivos

● Articulação entre estratégia e indicadores;
● Fixar e acompanhar  objetivos de 
desempenho claros e focar atenção nos 
fatores críticos da estratégia, através de 
um mecanismo de fácil assimilação. 



Características

Poucos medidores, forçando gestores a 
focar atenção em um grupo pequeno de 
medidores que representam os fatores 
mais críticos.



Estruturação permite uma visão 
equilibrada, incorporando vários tipos de 
medidores. 



Preocupação com curto e longo prazo: 

Indicadores de fatores críticos do desempenho 
corrente e futuro.  



Perspectivas de avaliação 
segundo a metodologia do 

Balanced Scorecard



BSC : PERSPECTIVAS

    Institucional

Metas Medi-
dores

Medi-
dores

Medi-
dores

Medi-
dores

Metas Metas

Metas

Cliente Processos internos

Inov. e Aprendiz.

   visão e
 estratégia



Perspectiva do cliente:

Como o cliente vê a 
organização?



Foco na criação de valor para os clientes.
Medidores estabelecidos buscando a ótica 
dos clientes:
Tempo de atendimento,
Número de reclamações,
Índice de Satisfação dos Clientes.



Perspectiva dos processos

No que a organização deve se 
superar em sua operação? 



Foco nos fatores 
críticos de maior 
impacto na 
satisfação do cliente.

Indicadores: 
 Produtividade 
(Atendimentos por equipe; 
tempo médio de trâmite).

Custo (custo médio do 
serviço; custo total por 
unidade).

Eficácia (volume de 
atendimentos; cobertura de 
demanda).



Perspectiva de Inovação e 
Aprendizagem

A organização irá continuar a 
inovar e criar valor para os 
clientes? 



Medidores de melhoria contínua 
no atendimento aos clientes
nos processos internos
reciclagem de pessoal

Medidores de resposta a mudanças 
ambientais
tempos de reprogramação e desenvolvimento
taxas de redução de ineficiências
impactos de treinamento



Perspectiva 
Institucional/Financeira

O que a sociedade, o governo  e 
a direção esperam da 
organização?



Ligações entre operações e finanças.
Ligações entre operações e metas 
institucionais.
Medidores que registrem o passado e 
identifiquem as perspectivas futuras:
Sobrevivência e sustentabilidade financeira: 
liquidez; endividamento, etc.
Efetividade: Atendimento a demandas; 
reconhecimento dos clientes e sociedade.



Objetivos estratégicos

• Objetivos 
institucionais que, 
articulados, 
compõem a 
estratégia 
organizacional.

• A estratégia deve 
articular objetivos 
nas várias 
dimensões. 

Dimensão Objetivo estratégico Indicador

Institucional e 
Financeira 

• Melhoria da imagem 
da organização junto à 
sociedade e ao 
governo.

• Destinação de 
recursos 
orçamentários.

Cliente • Atingir um alto nível de 
reconhecimento,pelos 
cidadãos-usuários, da 
qualidade dos serviços 
prestados.

• Índice de 
satistação de 
cidadãos-usuários 
dos serviços.

Processos 
internos

• Redução dos 
problemas gerados 
por erro dos 
funcionários 
responsáveis pelo 
atendimento ao 
cidadão.

• Número de 
reclamações sobre 
o total de 
atendimentos.

Inovação e 
aprendizage

m

• Ampliar a capacitação 
dos servidores para 
atendimento ao 
cidadão

• Número de 
servidores 
treinados sobre 
número total de 
servidores



Painel de controle

● Instrumento sintético de gestão 
estratégica;

● Indicadores de desempenho e realização 
de tarefas estratégicas;

● Utilização de medidas de referência pré-
estabelecidas;

● Disponibilidade da informação atrelada ao 
ciclo decisório: permanente ou 
periodicidade curta.



Painel de controle personalizado: para 
cada unidade organizacional há um painel 
específico com seus indicadores de 
desempenho. 
Articulação entre indicadores, de acordo 
com as relações de causalidade definidas 
na estratégia.
Articulação entre indicadores de vários 
níveis.



Exercício

• Para uma dada organização envolvida 
na operação de políticas públicas, 
formular objetivos estratégicos e 
identificar os possíveis indicadores de 
desempenho para cada uma das 
dimensões do Balanced Scorecard.
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