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Aula 1 – Planej. Estratégico

(conceitos-chaves e diretrizes)

Fernando COELHO

PE&GPP em Org. Públicas

Apresentação do Curso

Planejamento Estratégio – 4 aulas / Coelho & Tarso

Gestão de Processos – 2 aulas / Prado

Gestão da Qualidade – 2 aulas / Correia

...

Gestão de Projetos – 2 aulas / Lotta



Os desafios da gestão pública são múltiplos...

• Aumentar a capacidade das org. públicas (gestão de serv./pol. públicas) 

• Lidar e conviver com problemas públicos complexos

• Atender a demandas sempre crescentes, sem recursos suficientes 

• Implementar políticas adequadas à diversidade 

• Reduzir a fragmentação e falta de coordenação de ações

• Conquistar a confiança dos usuários (e da população)

• Aumentar a transparência e o controle social

• Ensejar a participação da sociedade civil

• (...)

Conceituando... Planejamento é...

(5 Ps)
Política

Plano

Programa

Projetos

Processos



(...) É o processo ordenado, dinâmico e 
sistemático de aprendizagem social no qual as 
representações do Estado e os atores sociais 
constroem uma visão crítica e coletiva da 
realidade para a tomada de decisão (escolha de 
alternativas) das ações necessárias e adequadas à
construção do futuro desejado. (ONU)

Identificar  e organizar ações visando à nos levar d e 
uma situação inicial (SI) - atual, problemática e co m 
deficiências - para uma situação objetivo (SO), 
desejada, com melhores condições

Na Gestão Pública, idealmente...

Em linhas gerais, planejar é...

Variações do Conceito entre Áreas de Conhecimento

Direito
(Const./Adm/Fin.)

Administração
Ciência Política

(FIAP)

Economia
(Finanças Públicas)



Administração Pública - Processo Administrativo

Controle
(Controladoria)

Execução
(Gestão de Projetos)

Planejamento
(Planej. & Orçasmento)

Organização
(Governança)

Ciclo das Políticas Públicas

Avaliação
Controle, Monitoramento...

Implementação
realização...

Agenda 
Definição...

Formulação
(dialoga com Planejamento)



Planejamento na Gestão Pública? Foco

Norte
Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

Planejamento MacroGovernamental no Brasil



Evolução do Planejamento Governamental no Brasil

Longo Prazo

Estratégia de Desenvolvimento
Projeto Nacional
15, 20 ou 50 anos

Médio Prazo

Plano de 
Desenvolvimento

Planos quinqüenais
PND, PPA

Curto Prazo

Orçamento
Anual

Estratégico

Atividades

PPA

Projetos

Plano

PND

Apontamentos Históricos sobre o Planejamento Governamental no Brasil

O Esvaziamento do Planej. Gov. (anos 80)

• Crise Fiscal

• Execesso de Burocratização

• Agenda da (Re)democratização

• Problema da Inflação Crônica

O Planej. Governamental entre 1945-1979

(do Plano SALTE ao II PND…)

• Plano como expressão do Estado Desenv.

• Centralizado e Top-Down

• Desintegração entre Planej.-Orçamento

• Ausência de disciplina fiscal

• Arbitragem do Executivo

• Viés Econômico (e tecnocrático)



PPA apresenta diretrizes, objetivos e 
indicadores quantificados

A LDO explicita metas e prioridades para cada ano

A LOA prevê recursos para sua execução

Brasil: Processo de Planejamento Gov. Atual

Constituição Federal (art. 165); Constituição Estad ual e Leis Orgânica do Município

REVISÃO DO PPA, LDO E LOA

A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTOA IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTOA IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTOA IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO

A hierarquia do PPA reflete a intenção do 
legislador constitucional em deixar nítido 
que as ações governamentais devem ser 
devidamente planejadas antes de entrarem 
em execução.



Planej. Governamental (PPA)  versus  Política Pública

PPA (em sentido estrito):

Conjunto de programas que visam a restringir as causas dos problemas 
por que passa a sociedade e a estruturar as condições necessárias à
atuação do governo. Pode ser baseado em:
• causas de problemas e atores;
• competências essenciais;
• recursos; e
• fatores de diferenciação e competitividade 

Política Pública-Estatal:

Atividades dos governos, que agem diretamente ou através de 
delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. (Estado em Ação)

Projetos, atividades e ações voltados para a solução de problemas na
sociedade (Programas Governamentais). 

O Planejamento Governamental e a Política Pública

Políticas Públicas



1. Foco na eficiência
• Gastar melhor
• Aumentar a quantidade e qualidade dos serviços
• Eliminar desperdícios, simplificar procedimentos/normas
• Eliminar redundâncias e paralelismos
• Buscar a reponsabilização dos agentes públicos

2. Foco na transparência e participação
•Definir canais adequados de participaçao
•Divulgar informações sobre a agenda

Princípios do Planej. Gov. na atualidade

3. Foco nos resultados
• reorientar estruturas para resultados
• promover a cultura do monitoramento e avaliação

4. Foco no cidadão
• redefinir interlocução com sociedade
• implementar canais de comunicação e mecanismos de 
negociação
• redefinir formas de identificação e contratualização dos 
resultados

Princípios do Planej. Gov. na atualidade



5. Foco no servidor público
• profissionalizar e engajar o servidor
• Adequar quadro funcional às necessidades das 
organizações para gerar resultados

6. Incorporar anseios da sociedade

• definir mecanismos que englobem amplitude e 
diversificação de demandas
•planejamento participativo

Princípios do Planej. Gov. na atualidade

O Processo de Planejamento envolve...
...todo o Ciclo das Políticas Públicas .
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1. Planejamento de longo prazo em base territorial

2. Planejamento e gestão estratégicos

3. Integração entre plano e orçamento

4. Formulação de programas (marco lógico)

5. Responsabilização por resultados

6. Monitoramento e avaliação 

7. Participação social

Macro-Orientações para o Planej. Governamental

Nível Estratégico

Nível Intermediário

Nível Operacional

Plano

Atividades

Planejamento ORGANIZACIONAL



Missão

Visão de Futuro

Áreas Estratégicas de Negócio

Princípios / Valores

Análise do
Ambiente
Externo

Análise do
Ambiente
Interno

Estratégias

Planos de Ação

Objetivos

Identidade Organizacional Análise Ambiental

Negócio

Delineamento de Estratégias

PROCESSO DE PLANEJAMENTO ORGANIZACIONALPROCESSO DE PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

Atendimento ao usuário-cidadãopoder do Estado sobre o 
interesse público

metas e resultadoscontroles processuais

formas diferentes de 
organização

uniformidade de formas
organizacionais

procedimentos flexíveisprocedimentos rígidos

descentralizaçãocentralização

Formalismo necessáriolegalismo exagerado

Adm. Pós-BurocráticaAdm. Pública Burocrática

Novo Ambiente Organizacional e Modelo de Gestão



Fundamentos ConstitucionaisFundamentos Constitucionais Fundamentos da Gestão PFundamentos da Gestão Púúblicablica

Legalidade Orientação para Resultados

Moralidade Foco no Cidadão

Impessoalidade Valorização do Funcionário

Publicidade

Eficiência

Controle Social

Modernização da Gestão

Princípios da Gestão Pública Contemporânea

Fórum de Discussão

É possível planejar, construir metas coletivas, 
instituir uma cultura avaliativa, fortalecer a imagem
da burocracia organizacional, gerir projetos com 
ganhos múltiplos intersetoriais e interpessoais, agir
assumindo responsabilidades, mudando comport. e 
atitudes? 



Ações
Administrativas

Características
situacionais

Resultados
organizacionais

dependem

das

para
atingir

Se a resposta é sim, qual o método?

Resposta: depende!

PET

Clássico, abordagem top-down, comitê de planejamento, 
consultores... 

MMéétodostodos : PET versus PES: PET versus PES

PES

Adm. participativa, insumos dos níveis interm. e baixo,
integra planejamento e administração, contínuo... 

A escolha depende de...

I. Tipo de atividades desempenhadas
II. Fontes de financiamento
III. Estrutura de direção e governança
IV. Cultura organizacional
V. Recursos disponíveis
VI. Tempo disponível
(diferença na abordagem e não nos elementos!)



Planej. na Gestão Pública
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