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APRESENTAÇÃO 

 

O trabalho de conclusão de curso ora apresentado é composto pelo estudo 

elaborado para responder à seguinte questão: Como aplicar a metodologia de planejamento 

estratégico em municípios?  

A escolha do tema deve-se à importância do planejamento estratégico como 

ferramenta de gestão. A partir da década de 50 o conceito de estratégia começa a ser 

utilizado em administração. Entre 1960 e 1970 o planejamento organizacional trata o 

futuro construindo a previsibilidade de alguns fatores. A partir de 1970, com o advento do 

planejamento estratégico, inicia-se uma visão de futuro antecipatória e prospectiva. Em 

1980 o futuro começa a ser considerado imprevisível o que propicia o início da gestão 

estratégica, que unida à reflexão estratégica, idealiza o futuro desejável para a instituição. 

Planejar estrategicamente é criar um processo de autoconhecimento da 

organização bem como do contexto que a envolve. A aplicação dessa ferramenta em 

municípios pode trazer como conseqüência um autoconhecimento seguido do tão sonhado 

desenvolvimento sustentável. 

O estudo é composto por quatro capítulos. O primeiro capítulo justifica a 

pesquisa explicando a relevância do estudo, os seus objetivos e a metodologia empregada. 

O segundo capítulo traz do referencial teórico o conceito de planejamento estratégico e 

suas etapas. O terceiro capítulo faz menção aos planos governamentais estratégicos 

utilizados pela administração pública no Brasil. O quarto capítulo traz o resultado da 

pesquisa com a proposta de aplicação da ferramenta planejamento estratégico para 

municípios. 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil 

em 1988, o papel dos municípios passa a ser de extrema importância para o 

desenvolvimento do país como um todo. Isso porque a nova Carta Magna conferiu a eles 

autonomias administrativa, financeira, legislativa, organizativa e política. Dessa forma, 

torna-se fundamental que sua gestão esteja comprometida com resultados efetivos, ou seja, 

aqueles que produzam efeitos no meio social.  

O planejamento governamental no Brasil é pautado na elaboração de leis 

que constituem planos sobre os quais a administração pública se baseia para gerir a res 

pública. Isso decorre do princípio constitucional chamado legalidade, o qual estabelece que 

os atos administrativos devem ser autorizados por lei para que produzam efeitos no mundo 

jurídico.  

Embora planos façam parte do processo de planejamento estratégico, 

elaborá-los não quer dizer que a organização esteja planejando estrategicamente, pois 

como processo, o planejamento estratégico é aquele onde se identifica a razão de existir da 

organização, se expõe quais são os valores da organização, bem como sua visão de futuro, 

baseando-se nas análises ambientais. 

O planejamento estratégico é uma ferramenta de gestão, cuja etapa de 

avaliação estratégica é capaz de mensurar resultados. Assim, sua utilização facilita a 

identificação dos efeitos sociais decorrentes das ações públicas.  

A pesquisa realizada se destina a explicar como utilizar a metodologia de 

planejamento estratégico em municípios. 
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1. JUSTIFICANDO A PESQUISA 

 

O capítulo ora iniciado ressalta a importância do planejamento, do 

planejamento governamental e justifica a pesquisa declarando seus objetivos, sua 

relevância, a metodologia utilizada e sua delimitação. 

 

1.1 PLANEJAMENTO 

 

Planejamento é a palavra de ordem dos dias atuais. Com as crescentes e 

rápidas mudanças dos cenários onde estão inseridas as organizações, para que uma gestão 

atinja a efetividade se faz mister que o planejamento esteja presente em seu curso de ações. 

Planejar é a arte de traçar objetivos e os meios necessários para que eles possam ser 

alcançados. 

Chiavenato (1993) aponta como características do processo de planejamento 

sua permanência e continuidade, sua ligação íntima com a previsão, a seleção, entre várias 

alternativas de cursos de ação, sua abordagem sistêmica e sua interação. Ressalta, ainda, 

que o planejamento é uma função administrativa que interage com as demais, além de ser 

uma técnica de coordenação, integração e alocação de recursos humanos e não-humanos. 



6 

 

Dado o caráter de continuidade do planejamento, pode-se depreender que 

embora planos sejam instrumentos utilizados no processo de planejamento eles não são o 

planejamento em si. Planos são apenas meios físicos de se materializar os cursos de ações e 

os objetivos definidos. 

Como processo, o planejamento depende da sensibilidade do administrador 

para atribuir-lhe o caráter previsivo através das análises prospectivas.  

A abordagem sistêmica conferida ao planejamento requer que sejam 

considerados todo o sistema e subsistemas organizacionais no seu processo de elaboração. 

Como função administrativa, há de promover a interação de órgãos e departamentos a fim 

de que haja coordenação entre os meios para provisão dos recursos necessários. 

O planejamento é dividido em três níveis: estratégico, tático e operacional. 

Embora essa divisão possa ser considerada, percebe-se pela sistemática dependência desses 

três níveis que ela é extremamente tênue. Porém, para efeitos didáticos vamos considerar 

que seja útil essa separação. 

O planejamento estratégico é aquele onde são definidas as diretrizes gerais 

da organização. É base para a formulação dos demais planejamentos e é elaborado pela 

cúpula para um período considerado longo prazo.  

O planejamento tático, de médio prazo, define diretrizes anuais tendo como 

base o planejamento estratégico.  

O planejamento operacional é elaborado para um período de curto prazo e 

está ligado diretamente às atividades dos órgãos e departamentos. 

A importância do planejamento se deve ao fato de que as organizações não 

devem trabalhar improvisando, uma vez que a complexidade atual que as envolve não 
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permite desperdícios de tempo e recursos, cada vez mais escassos e comprometedores dos 

resultados finais. 

As organizações públicas são atingidas diretamente pelas mudanças dos 

novos tempos. Dessa forma, procuram novas metodologias para maximizar os resultados 

cobrados pela sociedade. O planejamento estratégico é instrumento de gestão que pode 

colaborar na decisão sobre a implementação de políticas públicas. 

A pesquisa que se desenvolve nesse trabalho traz uma abordagem sobre o 

planejamento estratégico em âmbito municipal e responde à seguinte questão: como aplicar 

a metodologia de planejamento estratégico em municípios? 

1.2 IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 

 

O planejamento governamental no Brasil é pautado na construção de planos 

que direcionam as ações do Poder Executivo. Esses planos são leis aprovadas pelo Poder 

Legislativo, o que confere legitimidade às ações governamentais em um país democrático. 

Assim, o Executivo encaminha proposta ao Legislativo sobre suas pretensões em relação 

ao que se considerou prioridade para realizações em um período de tempo. 

Esses planos devem ser inter-relacionados e estarem conexos para que as 

atividades desenvolvidas pelo governo estejam sistematicamente organizadas propiciando 

conferência sobre suas realizações e legalidade. 

A Constituição da República Federativa do Brasil cria para os poderes a 

obrigação de elaborarem o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de 

Orçamento Anual, sendo considerados respectivamente como planos estratégico, tático e 

operacional. 
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O Plano Plurianual terá vigência de quatro anos e agrupará o denominado 

“planejamento estratégico” onde serão reunidas despesas de capital e outras delas 

decorrentes, bem como os programas de duração continuada. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, como o próprio nome já diz, será 

responsável por direcionar as ações do Governo para o ano seguinte, traçando metas, 

prioridades, objetivos e programas. 

A lei orçamentária anual será o instrumento utilizado pela administração 

pública para dar andamento ao que foi estabelecido no Plano Plurianual e na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias.  

O constituinte originário, ao criar para os Poderes a obrigação da 

constituição dos planos governamentais ressalta a importância do planejamento 

governamental. Porém, o processo de se planejar estrategicamente não é encerrado na 

criação de planos, embora estes sejam instrumentos utilizados para sua materialização. 

Os planos governamentais são os instrumentos que legitimam as ações dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, uma vez que, sendo aprovados por 

representantes do povo, são transformados em leis que deverão ser respeitadas. 

O planejamento governamental não deve ser encerrado na construção dos 

planos exigidos constitucionalmente. Planejar deve ser processo e abranger as análises 

ambientais tão importantes para a identificação das ações necessárias para o 

desenvolvimento do país.  

É importante ressaltar que o planejamento governamental deverá ser 

pautado no objetivo maior do Estado: o bem estar social. Mais do que necessário o 

planejamento confere transparência às ações do poder público. 
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1.3 RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

A relevância da pesquisa se deve ao fato de que os municípios constituem 

as células do corpo Brasil. Assim, seu efetivo desenvolvimento colabora para o 

crescimento do país como um todo. 

O Brasil possui 5564 municípios. A apresentação da metodologia de 

planejamento estratégico com proposta para aplicação em municípios pode contribuir para 

que os governantes conheçam e utilizem essa ferramenta de administração para melhor 

gerirem a res publica. 

Um planejamento estratégico pode fazer com que o gestor enxergue o 

município como um todo. As análises ambientais inseridas nessa metodologia propiciam o 

monitoramento de variáveis responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento local, 

através da sistematização de dados. A declaração de missão e visão pode ser responsável 

por internalizar nos participantes do processo os objetivos estratégicos pretendidos pela 

organização a fim de se alcançar o sucesso de atingi-los. 

Observa-se, freqüentemente, a carência da utilização do planejamento como 

processo no meio governamental. As exigências legislativas direcionam a construção de 

planos estratégicos, como é o caso do Plano Plurianual, porém, o processo de planejar 

estrategicamente, tratado por esse estudo, não é usual. Assim, a disseminação de conceitos 

que esclareçam o que vem a ser planejamento estratégico, e como utilizar essa metodologia 

em âmbito municipal poderá amparar os governos na utilização de um instrumento de 

gestão que pode trazer resultados positivos. 
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1.4 OBJETIVOS, METODOLOGIA E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

O objetivo principal da pesquisa é explicar como aplicar a metodologia de 

planejamento estratégico em âmbito municipal. Para isso foram consultados referenciais 

teóricos sobre planejamento estratégico e planejamento governamental. 

Os objetivos intermediários são estabelecer a diferença entre planejamento 

como processo e planos estratégicos, bem como ressaltar a importância da utilização da 

metodologia de planejamento estratégico, onde os municípios declaram sua missão, seus 

valores, sua visão, realizam as análises ambientais e prospectivas e constroem cenários 

para identificar os objetivos e estabelecer quais estratégias podem ser utilizadas para seu 

alcance.  

Ainda como objetivo intermediário a pesquisa explica de que maneira a 

legislação brasileira trata o processo de planejamento estratégico e quais os instrumentos 

utilizados pelos entes federativos para planejarem estrategicamente. 

Conforme taxionomia proposta por Vergara, a pesquisa, quanto aos fins, é 

classificada como explicativa, e quanto aos meios é bibliográfica.  

A metodologia empregada é a análise de conteúdo. Buscou-se no referencial 

teórico o que vem sendo falado sobre planejamento estratégico e planejamento 

governamental. Com a análise dos dados foi-se construindo uma proposta de aplicação 

dessa ferramenta de gestão para municípios. 

Segundo Vergara a neutralidade científica é comprometida pelas lentes do 

pesquisador. Assim, embora pautada em referencial teórico a pesquisa pode ser 
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comprometida pelos paradigmas das pesquisadoras, o que certamente movimenta o círculo 

virtuoso do descobrimento de novas teorias. 

A pesquisa não aborda os processos de planejamentos táticos e operacionais. 

Apenas ressaltará a importância dos mesmos estarem coerentes ao primeiro plano de 

planejamento, ou seja, ao planejamento estratégico. 
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2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

 

Este capítulo faz referência às escolas de pensamento estratégico e explica 

as etapas para a construção do planejamento estratégico. 

 

2.1 ESCOLAS DE PENSAMENTO ESTRATÉGICO 

 

A metodologia de planejamento estratégico começa a ser disseminada em 

meados dos anos 50. Ahlstrand, Lampel e Mitzberg (2000), no livro Safári de Estratégia 

sistematizam um estudo passando pelas dez escolas de pensamento estratégico. 

Para os citados autores as escolas contribuem para a formação da estratégia, 

cada uma com uma característica peculiar.  

As escolas de pensamento estratégico são divididas em dois grupos: as 

prescritivas e as descritivas. As escolas prescritivas prescrevem como devem ser criadas as 

estratégias. As escolas descritivas, em movimento diferente, descrevem como são criadas 

as estratégias. Como escolas prescritivas temos as escolas de design, de planejamento e de 

posicionamento. Como descritivas, as demais, sendo elas as escolas empreendedora, 

cognitiva, de aprendizado, de poder, cultural, ambiental e de configuração. 
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A primeira escola de pensamento estratégico é a escola de design, na qual é 

ressaltada a importância das análises ambientais para a formulação estratégica. A partir do 

conhecimento de suas forças e fraquezas, através da análise ambiental interna, e das 

ameaças e oportunidades, com a análise ambiental externa, a organização, por sua gerência 

sênior, delibera sobre quais caminhos a seguir para alcançar seus objetivos. 

Iniciada por H. Igor Ansoff e Andrews, a escola de planejamento traz o 

aspecto formal da criação estratégica. Ressalta técnicas do processo de planejamento 

estratégico, tais como elaboração de listas de objetivos e orçamentação. Enfatiza a 

importância dos instrumentos utilizados no processo, quais sejam, dos planos estratégicos. 

A terceira escola prescritiva, a de posicionamento, é aquela na qual a 

formulação estratégica está intrinsecamente ligada ao posicionamento da indústria onde se 

insere a organização. Michael Porter estabelece estratégias genéricas como base para a 

implementação estratégica. Assim como a escola de design, essa escola preconiza a 

importância das análises ambientais, para identificar forças e fraquezas, ameaças e 

oportunidades a fim de transformar riscos em oportunidades.  

A escola empreendedora valoriza a intuição para formulação estratégica, 

destacando a estratégia como um processo visionário do líder. 

A escola cognitiva estuda o processo de formulação estratégica na cabeça 

do estrategista. Procura entender como as estratégias são pensadas pelos líderes. 

A escola de aprendizado entende a formulação estratégica como um 

processo emergente. Essa escola preconiza que as estratégias nascem juntamente com as 

atividades diárias da organização. 
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A escola de poder traz uma abordagem de criação de estratégias através da 

negociação, tanto interna, chamada micro-poder, quanto externa, chamada macro-poder. 

A escola cultural trata a cultura organizacional como processo de 

formulação estratégica, entendendo que as estratégias emergem das atividades da 

organização. 

A escola ambiental trata a estratégia como se a mesma surgisse em um 

processo reativo, de acordo com as mudanças do mundo. 

A escola de configuração percebe a estratégia como um processo de 

transformação da organização. Ao aderir as mudanças do ambiente, a organização passa a 

criar estratégias a fim de se adaptar, passando de uma configuração para outra. 

Através do estudo das dez escolas, os autores fazem entender que todas têm 

participação efetiva para que a formulação estratégica seja completa. Ressaltar a 

importância de análises ambientais, do processo formal de criação de planos, do 

posicionamento da organização na indústria onde está inserida, da importância da intuição 

e dos caminhos cognitivos que levam à decisão estratégica, da importância do 

conhecimento, do aprendizado, do poder, da cultura e da reação às mudanças que levam as 

organizações a estarem continuamente num processo de configuração, tudo isso leva a crer 

que todas as abordagens utilizadas pelas escolas são essenciais para a formulação 

estratégica. 

O planejamento estratégico, entendido como processo, é responsável por 

monitorar a organização a fim de criar um autoconhecimento que a leve a entender o que 

ela é, o que ela quer ser, em que ambiente está inserida, o que poderá acontecer no futuro, 

para, a partir desses conhecimentos, criar estratégias de realização dos objetivos propostos.  
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2.2 MISSÃO, VALORES E VISÃO 

 

A missão da organização é sua razão de existir. Declará-la é o primeiro 

passo do processo de planejar estrategicamente. Isso porque para que possamos iniciar a 

construção do que queremos ser, devemos saber primeiramente o que somos. 

Para Drucker (1975, p. 82) “Somente uma definição clara da missão e da 

finalidade da empresa torna possível a existência de objetivos claros e realistas”. 

A declaração de missão organizacional deve elucidar os grupos de 

interesses da organização sobre qual o produto/serviço que a organização oferece, qual o 

seu mercado de atuação, quais os seus clientes, seu parâmetro sobre responsabilidade 

social e a tecnologia utilizada para o desenvolvimento de suas atividades. 

Ao definir as questões abordadas anteriormente, a organização estará 

esclarecendo para os seus stakeholders o que ela é. A importância dessa disseminação se 

dá tanto no meio externo, quanto no meio interno. No meio externo a declaração da missão 

funciona como divulgação de quem vem a ser a organização e o que ela oferece à 

sociedade. No meio interno pode servir como instrumento de internalização dos valores da 

organização bem como base para a caminhada em busca dos seus objetivos. 

Objetivos e metas devem ser coerentes com a missão organizacional e com 

os valores organizacionais. 

Segundo Motta (2006 , p. 31) “Valores são bens sociais desejáveis...” Logo, 

ao definir a responsabilidade social da organização na declaração de missão, ela estará 

preconizando seus valores e crenças, ainda que resumidamente. 
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A declaração de valores é também etapa do planejamento estratégico. 

Embora a responsabilidade social declarada na missão possa trazer implicitamente um 

pouco dos valores da organização, a declaração de valores propriamente dita é de extrema 

importância para que a organização possa traçar o norte de seus objetivos. 

O curso de ações estratégicas deve estar pautado na definição dos valores 

organizacionais. Por vezes a organização abrirá mão de determinado benefício em prol da 

manutenção de seus valores. Um exemplo prático seria um atraente investimento que pode 

agredir o meio-ambiente. Sendo valor organizacional a proteção ao meio-ambiente, ainda 

que esse investimento gerasse lucro, a organização não o sustentaria. 

As rápidas e crescentes mudanças também transformam valores. Assim, é 

importante que eles estejam declarados e internalizados por todos os grupos de interesses 

envoltos à organização a fim de não se perderem com o tempo. Ainda que possam ser 

revistos, existem valores, como ética e honestidade, que podem ser permanentes dentro da 

organização. 

Outra importante etapa do planejamento estratégico é a declaração de visão 

da organização. Enquanto a declaração de missão objetiva dizer o que é a organização, a 

declaração de visão diz o que ela quer ser.  

A visão organizacional se destina a motivar os stabkeholders através de um 

desejo declarado sobre onde a organização quer chegar. É uma visão de longo alcance que 

dirá em que a organização pode se transformar. 

A importância da declaração de visão se deve ao fato de que é necessário 

que se saiba aonde se quer chegar para basear a identificação de objetivos. Os objetivos e 

metas devem levar a organização ao caminho proposto. E as estratégias escolhidas serão, 

então, os caminhos eleitos para se alcançar a visão. 
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2.3 ANÁLISES DE AMBIÊNCIAS 

 

Análise ambiental é a etapa do processo de planejamento estratégico que 

tem como objetivo a verificação sobre como anda o ambiente onde está inserida a 

organização. Está subdividida em análise externa, onde se encontram fatores favoráveis e 

desfavoráveis, e análise interna, onde estão os pontos fortes e fracos da organização. 

A análise externa pode ser mapeada em macro e micro ambientes. O macro 

ambiente agrupa fatores incontroláveis que podem atingir a todas as organizações. 

Exemplos: fatores demográficos, políticos, sociais, econômicos etc. O micro ambiente está 

relacionado ao ambiente mais próximo da organização, como seus concorrentes, clientes, 

fornecedores etc. 

A análise interna requer a identificação dos pontos fortes e dos pontos 

fracos da organização. Diferentemente dos fatores, esses pontos são controláveis e 

passíveis de correções (para os fracos) ou potencializações (para os fortes). 

A análise interna traz a identificação de fatores críticos do sucesso. Fatores 

críticos do sucesso são atividades-chave que a organização necessita fazer bem feitas a fim 

de potencializar pontos fortes. Através da análise ambiência interna essas áreas são 

identificadas e devem ser cuidadas de maneira que suas atividades sejam, cada vez mais, 

um fator de crescimento organizacional. 

São exemplos de fatores críticos do sucesso: excelente atendimento ao 

cliente, qualidade do produto/serviço oferecido, pessoal qualificado, controle de custos, 

qualidade da gerência, relacionamento com o governo e com a comunidade etc. 
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Os fatores críticos do sucesso mudam de organização para organização, 

dependendo do produto/serviço oferecido. Mas independentemente de quais sejam, devem 

ser otimizados para que a organização alcance com maior facilidade os objetivos 

propostos. 

A importância da análise ambiental decorre do conhecimento que a mesma 

proporciona aos gestores, uma vez que o monitoramento dessas variáveis acarreta a 

construção de uma base de dados para tomada de decisões.  

O quantitativo de dados advindo dessas análises é extenso, sendo necessário 

então que haja uma sistematização de todo o conhecimento adquirido para que a 

organização possa utilizá-lo de maneira proveitosa. 

 

2.4  CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS 

 

A análise prospectiva tem por finalidade a antecipação do futuro, baseada 

nas análises ambientais. A utopia faz parte da imaginação do futuro, porém se faz 

necessário que esse trabalho seja realizado com base na realidade para que não se 

transforme em sonhos irrealizáveis. 

Motta (2006) classifica o futuro em futuríveis e futuráveis. Os futuríveis 

seriam os futuros possíveis e os futuráveis, os futuros desejáveis. 

Motta (2006) ensina que para se antecipar tais futuros têm-se como técnicas 

as projeções, predições e imaginações. As projeções são baseadas em tendências históricas. 

As predições são baseadas em premissas. As imaginações, por sua vez, são espaços que 

permitem aos gestores inserirem um pouco da utopia que requer as previsões futurísticas. 
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A partir da análise prospectiva são criados os possíveis cenários. Cenários 

são histórias imaginadas para o futuro. Essa técnica possibilita aos gestores pensarem o que 

pode acontecer e anteciparem medidas a fim de enfrentar ameaças e potencializar 

oportunidades. 

A construção de cenários pode ser entendida como técnica de 

experimentação em administração. Quando uma nova vacina é inventada, cobaias são 

submetidas a testes até que a mesma chegue ao mercado. Assim podem ser encarados os 

cenários: como histórias que podem dar soluções antecipadas aos gestores na arte de se 

pensar a administração. 

 

2.5 METAS, OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS 

 

Após a declaração de missão, que identifica o que é a organização, a 

declaração de valores, que propõe o norte moral que irá guiar as ações da instituição, a 

declaração de visão, que dirá em que a organização pretende se transformar, e ainda as 

análises ambientais, é etapa do planejamento estratégico a definição das metas e objetivos, 

bem como dos caminhos para alcançá-los, ou seja, das estratégias. 

Metas são pretensões quantificáveis. Devem ser eleitas para um período de 

tempo e estar acompanhadas de indicadores para aferição de resultados. 

Objetivos são os resultados pretendidos pela organização. Segundo 

Chiavenato (2003, p.275): 

“O sucesso no alcance dos objetivos organizacionais almejados será função da 
implementação de boas estratégias, que possibilitem o planejador a deslocar, 
realocar, ajustar, reconciliar de modo sistemático os recursos organizacionais 
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disponíveis, aproveitando as oportunidades emergentes no ambiente e 
neutralizando as ameaças.” 

Estratégias são os caminhos utilizados pela organização para alcançar os 

objetivos e cumprir as metas. 

O planejamento estratégico deve traçar metas e objetivos estratégicos, ou 

seja, àqueles relacionados à organização como um todo e para o longo prazo. 

O planejamento como processo deve ser dinâmico e acompanhar as 

mudanças ambientais. Metas e objetivos estratégicos devem ser continuamente revistos por 

constituírem parte do processo de planejar estrategicamente.  

 

2.6 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA 

 

A avaliação estratégica é o momento de verificação sobre como estão se 

desenvolvendo as estratégias e se os resultados esperados estão sendo alcançados. Ela 

requer a análise dos objetivos e metas alcançados e a comparação com o que se pretendia 

auferir.  

Para Chiavenato (2003, p.372) “[...] a estratégia não deve ser avaliada 

apenas após a implementação, mas continuamente no decorrer de todas as suas etapas.” 

A avaliação estratégica é etapa que se inicia no momento da implementação 

estratégica e acompanha todo o processo de desenvolvimento das mesmas. Após as 

análises ambientais e a eleição de objetivos, metas e estratégias é necessário que sejam 

apontadas as atuais referências que serão a base para comparações posteriores e 

identificação sobre os resultados alcançados pela implementação estratégica. 
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A possibilidade de corrigir as estratégias durante o processo faz com que os 

resultados sejam mais próximos do esperado, pois se a avaliação estratégica fosse feita 

após o prazo estabelecido para a utilização do plano estratégico, a conseqüência, caso os 

objetivos não fossem atingidos, seria apenas a identificação das falhas. Nada poderia ser 

feito uma vez que a identificação dos erros não seria concomitante ao processo de 

implementação estratégica. 
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3. PLANOS GOVERNAMENTAIS 

 

Os planos governamentais instituídos pela Constituição de 1988 são 

instrumentos utilizados pela administração pública para a materialização dos 

planejamentos estratégico, tático e operacional.  

Os Planos de Governo reúnem as intenções de partidos e candidatos para 

um próximo mandato. Ali estão as promessas que os políticos fazem à população e que 

serão traduzidas em programas através da criação do Plano Plurianual. 

O Plano Plurianual é a oficialização das pretensões de governo para o 

período de quatro anos. Ele será disposto em programas de duração continuada e em 

despesas de capital e outras delas decorrentes. Todos os outros planos, ou seja, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual deverão estar integrados a ele.  

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é o instrumento que tem por competência 

estabelecer a conexão entre o Plano Plurianual e o Orçamento Anual.  

Os investimentos que ultrapassem um exercício financeiro deverão ser 

inseridos obrigatoriamente no Plano Plurianual. Caso contrário o gestor incorrerá em crime 

de responsabilidade. 
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O Orçamento Anual é a autorização para que as atividades dos Poderes 

sejam iniciadas a cada ano. 

A obrigatoriedade de criação desses planos é decorrência da democracia, 

cujo poder emana do povo e por ele é exercido. É através da aprovação legislativa, que se 

faz por intermédio de representantes legítimos da vontade popular, que esses planos são 

aprovados. Essa prática confere aos cidadãos o poder de fiscalizar as atitudes do governo e 

ainda de constatar como estão sendo ocorridas as despesas públicas. 

A fiscalização das atividades do governo é exercida pelo poder Legislativo, 

onde estão os representantes do povo e também pelos Tribunais de Contas, que exercem 

competência constitucionalmente atribuída para julgar as contas dos gestores.  

Este capítulo dedica-se a apresentar o plano governamental considerado 

estratégico pela legislação brasileira. 

3.1 PLANOS DE GOVERNO 

 

Os Planos de Governo no regime democrático são instrumentos criados 

quando da disputa eleitoral. Ali estão descritas as pretensões políticas dos candidatos.  

Para elaboração de um plano de governo é necessário que sejam reunidos 

conhecimentos sobre o Ente Federativo para o qual o candidato concorrerá a eleição, bem 

como as ideologias do partido. 

O Plano de Governo deverá reunir análises macro-ambientais que 

identifiquem o cenário atual onde se insere a organização e como serão tratadas as 

variáveis para otimização do seu desenvolvimento. 
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O Plano Especial de Obras Públicas e Aparelhamento da Defesa Nacional, 

para o período de 1939 a 1944, marcou o início do planejamento no Brasil, embora não 

possa ser considerado efetivo tendo em vista suas muitas deficiências. Seus objetivos 

principais eram a execução de obras públicas, o aparelhamento da defesa nacional e a 

criação de indústrias básicas. 

O Plano SALTE, implantado no Governo Dutra, foi o primeiro plano 

brasileiro idealizado em regime democrático. Esse plano elegia como prioridades para 

investimentos: saúde, alimentação, transporte e energia. Um dos motivos atribuídos ao seu 

fracasso foi a excessiva centralização de poderes na presidência. 

Outro Plano que merece recordação nesse estudo é o Programa de Metas. 

Considera-se que esse instrumento iniciou no Brasil a utilização do planejamento 

indicativo, onde o governo elege a atuação da iniciativa privada para determinados setores. 

Embora haja obtido êxito no desenvolvimento industrial da economia, desequilibrou a 

balança de pagamentos e aumentou as taxas de inflação. 

A prática de planejamento governamental no Brasil ganha maior ênfase no 

período da ditadura militar, uma vez que os militares valorizavam a instituição de planos e 

estratégias. O período ditatorial foi marcado pelo surgimento de diversos planos, quais 

sejam, o Plano Trienal, o PAEG – Programa de Ação Econômica do Governo, o Plano 

Decenal, o Programa Estratégico do Desenvolvimento, Metas e Bases para Ação do 

Governo e os Planos Nacionais de Desenvolvimento Econômico - PNDs.  

O primeiro PND foi um sucesso. Ali o Estado ditatorial desenvolvimentista 

é consagrado por um período de crescimento econômico extraordinário aliado a baixas 

taxas de inflação. 
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Devido ao sucesso do primeiro PND, o segundo foi elaborado em bases 

irrealistas e não superou a crise econômica mundial ocorrida à época. 

O terceiro PND recebeu como herança o fracasso do segundo. Marcou o 

início de questionamentos quanto à necessidade e utilidade do planejamento 

governamental. 

Embora os militares valorizassem a estratégia, os planos governamentais 

dessa época eram normativos, com forte viés econômico, e direcionados a uma sociedade 

menos complexa que a atual, forçosamente submetida a um governo autoritário. Esse 

sistema foi insuficiente para enfrentar o novo mundo que surgiu na década de 80, que 

iniciava a era de constantes, rápidas e crescentes mudanças com aumento da complexidade 

política, social e econômica. 

A década de 80 foi marcada por planos que por sua limitada visão 

economicista de desenvolvimento pouco contribuíram para a resolução dos problemas 

nacionais. Os planos governamentais desprezaram, durante muitos anos, aspectos de 

extrema relevância como os políticos, sociais, organizacionais e de conhecimento, o que 

causou um desgaste sobre sua importância e utilidade do planejamento. 

A promulgação da Constituição de 1988 resgatou a importância do 

planejamento governamental através da obrigatoriedade atribuída aos Entes Federativos 

através do seu artigo 165 que diz: 

[...] Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I – o Plano Plurianual; 

II – as diretrizes orçamentárias; 

III – os orçamentos anuais 

1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as 
diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de 
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capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 
continuada. 

2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 
administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício 
financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá 
sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação 
das agências financeiras oficiais de fomento. 

A obrigatoriedade de construção de Planos para apreciação parlamentar 

decorreu do resgate ao regime democrático. À época ditatorial os Planos Nacionais de 

Desenvolvimento não eram apreciados pelo Legislativo, cujos poderes eram 

demasiadamente reduzidos. Assim, o poder executivo não era devidamente controlado e a 

vontade popular não era observada. Por tudo isso a nova constituinte, ao findar o regime 

militar, criou mecanismos para que os objetivos do poder executivo sejam claros e 

passíveis de verificação sobre seu cumprimento e legalidade, através dos órgãos de 

controle. 

Assim, ficaram instituídos os instrumentos utilizados pela administração 

pública brasileira no processo de planejamento governamental. 

3.2 PLANO PLURIANUAL 

 

O Plano Plurianual – PPA - é um instrumento exigido constitucionalmente 

que estabelece diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas 

decorrentes e para os programas de duração continuada. Infelizmente eles vêm sendo 

elaborados pelos municípios apenas como cumprimento dessa exigência constitucional. 

Nota-se que muitos deles não possuem sequer indicadores que possam medir o resultado 

das ações governamentais. 

O Plano Plurianual deve organizar seqüências de ações estratégicas que 

promovam o desenvolvimento do ente governamental. Ele abrange o segundo ano do 
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mandato executivo até o primeiro ano do mandato seguinte. Ao PPA estão subordinadas 

todas as intenções governamentais, uma vez que tanto as diretrizes orçamentárias quanto o 

orçamento anual deverão estar coerentes com a sua concepção.  

As crescentes e rápidas mudanças inserem no novo cenário democrático 

demandas sociais que são traduzidas através dos programas governamentais que buscam 

atendê-las. Identificando tais demandas os Poderes Executivo e Legislativo podem atribuir 

ao PPA objetivos e metas a serem cumpridas com a finalidade de satisfazê-las. 

O primeiro Plano Plurianual Federal não possuía características de um plano 

estratégico. Era equiparado a um Orçamento Plurianual de Investimento- OPI - 

instrumento exigido pela Lei 4320. Segundo Teixeira Machado Jr (1979, p.32):  

“A idéia central do orçamento plurianual de investimento no Brasil é a de 
permitir a integração plano-orçamento, a partir da concepção de que os 
investimentos constituem a base para o desenvolvimento econômico e social, e 
compreendendo o plano de governo, o próprio OPI e o orçamento anual”. 
 

Depreende-se da consideração do citado autor que existia uma grande 

dependência entre o orçamento para investimentos e a instituição de planos 

governamentais.  

O PPA federal para o período de 1991 a 1995 pode ser entendido como um 

OPI ampliado e não era composto por objetivos claros e metas passíveis de verificação. 

Percebe-se que a sua construção se deu apenas para o cumprimento da exigência 

constitucional. Não se visualizava integração entre o plano de governo com o PPA. Dentre 

os complicadores para esse período podemos citar o impeachment do presidente da época, 

que caracterizou descrédito do Poder Executivo e dificuldades para adequação do PPA que 

iria ser utilizado para término do mandato.  
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O segundo PPA federal cobriu o período de 1996 a 1999. Assim como o 

primeiro era caracterizado mais como um orçamento do que como um plano estratégico. O 

cenário da época colaborava para isso, uma vez que esse Plano foi pensado no momento de 

transição de uma economia inflacionária para uma economia estável. O foco mais uma vez 

era o desenvolvimento econômico, embora o desenvolvimento social participasse do 

discurso. Novamente não foi verificada integração entre o plano de governo do candidato 

aos programas e projetos introduzidos nesse instrumento. 

Nota-se que a construção de PPAs era vista não como um plano que faça 

parte de um processo de planejamento estratégico, mas como uma programação de 

dispêndios. Planejar estrategicamente colabora com a arte de bem governar, e não pode ser 

confundido com outras técnicas administrativas, como as de elaborar orçamentos e 

programações financeiras, mas deve ser entendido como o desenvolvimento de análises 

ambientais que promovam a preparação para se chegar ao futuro incerto enfrentando 

ameaças e aproveitando oportunidades. 

O PPA deve ser caracterizado como um guia de ações estratégicas e não 

como um orçamento ou programação de dispêndios. Ele deve abarcar objetivos 

estratégicos bem como os meios de verificação consistentes em indicadores precisos. Caso 

contrário ele se transforma apenas em um instrumento formal sem utilidade prática. 

O PPA, bem como todos os outros instrumentos de planejamento, é 

dinâmico. Não deve ser criado simplesmente para ocupar prateleiras. Ao contrário, deve 

ser constantemente revisto e atualizado. 

A construção de PPAs deve ser baseada em dados advindos de um sistema 

que contribua para a prática da função administrativa. Esse sistema deve monitorar as 

variáveis dependentes de análises para tomada de decisões. Portanto ele deve ser 
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construído criteriosamente para não se transformar em mais um instrumento sem utilidade 

e que exista apenas para garantir o cumprimento de obrigações. 

O terceiro PPA federal foi contemplado por mudanças significativas 

inseridas pelo grupo de trabalho integrado por representantes dos Ministérios do 

Planejamento e Orçamento e da Fazenda, do Tribunal de Contas da União, do Conselho 

Nacional de Política Fazendária, do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, da 

Associação Brasileira de Orçamento Público e da Associação dos Profissionais em 

Finanças Públicas, instituído pela Portaria Interministerial 270. O grupo de trabalho – 

chamado GTI – teve a missão de regulamentar a elaboração de PPAs através da criação do 

projeto de Lei Complementar citada no artigo 165 da Constituição Federal. 

A mudança proposta pelo grupo de trabalho teve como objetivo principal 

integrar a programação orçamentária com o planejamento. Dessa vez o planejamento 

governamental era percebido como processo e não apenas como plano. 

O programa, unidade básica de organização do PPA e módulo de integração 

do plano com o orçamento, passa a ser proposto com a finalidade de resolver os problemas 

da sociedade.  

A classificação funcional-programática é consolidada nas três esferas de 

governo por níveis de função e sub-função. Essa classificação possibilita a inserção de uma 

administração gerencial por programas e um melhor monitoramento das ações do governo. 

O PPA assume o perfil de plano estratégico onde os governantes, ao 

identificarem problemas, criam programas para solucioná-los. Esses programas são 

acompanhados por propostas de ações estratégicas, objetivos e metas passíveis de 

verificação sobre seus cumprimentos por indicadores precisos. A avaliação de resultados é 

base para decisão sobre alocação de recursos para os próximos anos. 
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Cada programa deverá ter objetivo, órgão responsável, valor global, prazo 

de conclusão, fonte de financiamento, indicadores, metas e ações. Os programas com 

atividades continuadas devem ter metas de qualidade e de produtividade para prazos 

definidos.  

Segundo o Manual Técnico de Orçamento da SOF(p. 12), formalmente 

passaria-se a um processo de planejamento sob o seguinte encaminhamento: 

— estabelecimento de objetivos estratégicos; 

— identificação de problemas a enfrentar ou de oportunidades a aproveitar, para 
alcançar os objetivos estratégicos; 

— concepção de programas a serem implementados, com vistas ao atingimento 
dos objetivos, que implicarão a solução dos problemas; 

— especificação das diferentes ações do programa, com identificação dos 
produtos, que darão origem, quando couber, aos projetos e atividades; 

— atribuição de indicadores aos objetivos (e programas) e de metas aos produtos 
(projetos, atividades e outras ações); 

— designação de gerentes por programas; 

— avaliação da execução e dos resultados; e 

— cobrança e prestação de contas por desempenho. 

As novas orientações conferem aos programas perfil de unidades de 

gerenciamento das ações governamentais, propiciando a avaliação estratégica necessária 

para medir se os objetivos propostos estão sendo alcançados, bem como se as necessidades 

da sociedade estão sendo supridas. 
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4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA MUNICÍPIOS 

 

Este capítulo agrupa o resultado da pesquisa. Nele conheceremos como o 

município pode planejar estrategicamente. Os capítulos anteriores ratificaram a diferença 

entre planos e processo de planejamento. Assim, as próximas páginas trazem a proposta 

sobre de que maneira deverá ser elaborado o planejamento estratégico em âmbito 

municipal. 

 

4.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO PROCESSO 

 

Observa-se que o processo de planejamento governamental vem sendo 

entendido como a criação de planos que organizem a aplicação dos recursos financeiros. O 

processo de planejamento estratégico requer mais do que a construção de planos, pois é 

composto pelo desenvolvimento de análises cujo produto possa colaborar na tomada de 

decisão do gestor. 

A primeira etapa para a realização de um planejamento estratégico é a 

declaração de missão da instituição. Os órgãos municipais necessitam entender qual a 

razão de ser de suas unidades para que possam desenvolver trabalhos condignos às 

demandas sociais. Quando declara sua missão a instituição ou organização está 
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preconizando aos seus grupos de interesses o que ela é, como funciona, para quem se 

dirige, além de entender qual a sua função social. 

A declaração de missão será confirmada no desenvolver de todo o processo 

de planejamento; mas conhecê-la é o primeiro passo. 

Após a instituição da missão que identifica a razão de ser da organização, 

ela deverá declarar seus valores e visão. Os valores são guias de como devem se comportar 

os participantes das atividades organizacionais. A visão é o que a organização quer ser. 

Uma visão unida a valores internalizados pode levar a organização a um futuro de 

realizações respeitáveis em âmbito social. 

A visão organizacional será responsável por estimular os servidores 

públicos municipais no desenvolvimento de suas atividades diárias. Os órgãos municipais 

devem saber onde querem chegar para que possam estar aperfeiçoando suas ações na busca 

da melhor prestação de serviços à sociedade. 

Declarando missão, valores e visão a organização estará pronta para iniciar 

as análises ambientais. O macroambiente onde está inserido um município requer análises 

políticas, demográficas, econômicas, socioculturais, tecnológicas, ambientais, entre outras.  

Diversos são os indicadores que podem ser escolhidos pelos gestores como 

sendo importantes para o processo de planejamento. O ambiente demográfico traz como 

exemplos taxas de crescimento e envelhecimento da população, taxas de natalidade e 

mortalidade, tamanho, densidade e distribuição geográfica populacional. 

As taxas do ambiente econômico divulgam a renda real da população, o 

crescimento da renda, o padrão de consumo e poupança, o nível do produto interno bruto 

etc. 
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Os indicadores socioculturais demonstram as crenças e aspirações pessoais, 

a estrutura educacional, os hábitos com relação a atitudes e suposições, a situação 

socioeconômica de cada segmento da população, entre outros. 

O campo político traz a política monetária, fiscal, tributária e previdenciária 

e suas diversas legislações. 

O passo tecnológico demonstra o nível de desenvolvimento tecnológico do 

país, a aquisição, desenvolvimento e transferência de tecnologia local. 

O macroambiente insere mudanças para as organizações de um modo geral. 

A sua influência é semelhante para cada instituição o que requer que os dados produzidos 

nessa análise sejam sistematizados para serem utilizados. Esse diagnóstico estratégico 

externo é muito denso e complexo, portanto o gestor deverá ter a sensibilidade para 

monitorar e analisar dados que interessem verdadeiramente à instituição. Afinal, o tempo 

também é um recurso precioso, que não deve ser desperdiçado na gestão. 

A análise ambiental externa é composta também pelo denominado 

microambiente. O microambiente é o ambiente externo mais próximo da organização. É 

mais específico que o macroambiente e está relacionado às atividades da instituição. É 

onde ela encontra disponíveis seus recursos e disponibiliza seus produtos. 

Os órgãos municipais podem entender como microambiente aquele onde se 

encontram os usuários potenciais dos serviços públicos e seus provedores, bem como as 

relações interorganizacionais que os envolvem.  

O produto das análises ambientais externas reconhecerá fatores que devem 

ser julgados como favoráveis ou desfavoráveis. A partir desse julgamento o órgão poderá 

perceber ameaças as serem enfrentadas e oportunidade a serem potencializadas. 
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A análise de ambiência externa é extremamente importante, porém não é a 

única a ser feita quando se trata de planejar estrategicamente. A fim de conhecer os pontos 

fortes e fracos da organização, os órgãos municipais deverão realizar constantemente a 

análise de ambiência interna. 

A análise ambiência interna, ou diagnóstico estratégico da organização é 

onde a instituição reconhece seus pontos fracos e pontos fortes. Nessa análise são avaliados 

os recursos, estrutura, capacidade e competência dos órgãos municipais. 

Os pontos fracos e pontos fortes são fatores controláveis pela organização. 

Assim sendo, a identificação dos mesmos propicia ao gestor o caminho para melhorar o 

desenvolvimento organizacional.  

O conhecimento organizacional é de extrema importância para que o 

município possa desenvolver suas competências. Os órgãos municipais deverão buscar a 

construção de um banco de dados onde o aprendizado organizacional possa ser 

monitorado. 

A análise de ambiência interna irá monitorar fatores como recursos 

humanos, estrutura organizacional, ambiente de trabalho, ativo permanente, recursos, 

produtos e serviços oferecidos, entre outros. 

Após a seleção dos fatores a serem analisados eles devem ser submetidos ao 

julgamento quanto a constituírem forças ou fraquezas da instituição, tendo em vista sua 

adequação às atividades organizacionais. 

Após o julgamento acerca dos pontos fortes e fracos da organização a 

instituição deverá identificar os seus fatores críticos do sucesso. Os fatores críticos do 

sucesso são as atividades-chave da organização que precisam ser bem feitas para que a 
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instituição possa atingir seus objetivos. Os órgãos municipais necessitam identificar tais 

atividades para que possam desenvolvê-las cada vez mais e melhor, a fim de acumularem 

competências. Acumulando competências em seus pontos chaves, ou seja, potencializando 

forças os municípios poderão atender de maneira satisfatória aos seus usuários. 

A análise prospectiva é o passo seguinte do processo de planejar 

estrategicamente. Nesse momento, os órgãos municipais trabalharão em diálogo 

estratégico com seus servidores as possibilidades futuras da organização. Com projeções, 

predições e imaginações são construídos cenários onde se estabelecem as histórias sobre o 

futuro da organização.  

Para a construção dos cenários se faz necessário que as histórias propostas 

sejam congruentes com a visão organizacional. Isso porque a visão deve declarar o futuro 

esperado pela organização. Assim, o cenário deverá validar a visão bem como ser validado 

por ela. Imaginações e um pouco de utopia podem fazer parte da construção de cenários, 

porém há que se saber dosar para que os cenários não sejam compostos por aspirações 

irrealizáveis. 

Com a sistematização dos dados auferidos pelas análises anteriormente 

citadas, os órgãos podem eleger seus objetivos, metas e estratégias.  

Os objetivos estratégicos são aqueles que se relacionam com a organização 

como um todo. Logo, são objetivos de longo prazo que devem ser definidos pela alta 

administração. As metas estratégicas refletem a quantificação de como se alcançar os 

objetivos. Devem estar acompanhadas de indicadores que permitam a posterior avaliação 

estratégica. Os caminhos a serem seguidos são as estratégias eleitas para se alcançar os 

objetivos e cumprir as metas.  
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Para avaliar o processo de se planejar estrategicamente a organização deve 

conferir se os objetivos estão sendo atingidos, bem como se suas metas estão sendo 

cumpridas. É nesse momento que se inicia a avaliação estratégica.  

A avaliação estratégica deverá monitorar as ações decorrentes da 

implementação estratégica. Assim, os órgãos municipais deverão identificar quais as 

referências que serão utilizadas para que se possa medir se os objetivos e metas estão 

sendo alcançados.  

A avaliação estratégica é concomitante ao processo de implementação 

estratégica. Ela propicia ao gestor a possibilidade de alteração das estratégias, caso os 

objetivos e metas não estejam sendo alcançados. Para isso é importante que os órgãos 

deixem claros e definidos os objetivos e padrões que serão utilizados para essa aferição. 

A possibilidade de correção prévia de erros proposta pela avaliação 

estratégica permite que os programas governamentais sejam revistos e repensados quanto à 

disponibilidade orçamentária para os próximos anos. Programas que alcançam seus 

objetivos podem ser mantidos, porém aquele onde o desempenho seja muito abaixo do 

esperado, deverá ser repensado e se necessário até mesmo interrompido. 

O processo de se avaliar estrategicamente requer do gestor que sejam 

estabelecidos os objetivos estratégicos e os padrões de desempenho, a mensuração do 

desempenho atual, a comparação do desempenho atual com os objetivos estabelecidos, e a 

ação corretiva para os possíveis desvios. 

A avaliação estratégica permite que o gestor ratifique ou retifique suas 

escolhas estratégicas para que os objetivos e metas sejam atingidos. 
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CONCLUSÃO 

 

Os municípios, assim como os demais entes federativos, utilizam os 

instrumentos de planejamento governamental, quais sejam, o Plano Plurianual, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos Anuais. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual são instrumentos 

utilizados como planos táticos e operacionais. 

O Plano Plurianual, por sua vez, será o instrumento utilizado para refletir as 

decisões tomadas no processo de planejamento estratégico.  

Quando o município planeja estrategicamente ele forma uma base de 

dados para guiar o gestor nas escolhas estratégicas que o levem a prover melhor os 

serviços públicos. Isso porque o planejamento estratégico é realizado através da declaração 

de missão, valores e visão, que faz conhecer a instituição e suas pretensões e das análises 

ambientais que consideram o ambiente onde ele está inserido e suas possibilidades futuras. 

O planejamento estratégico é ferramenta indispensável nos dias atuais para 

o sucesso de qualquer instituição. Estratégia, na administração, requer a análise de 

ambiências que colabora para a criação de futuros possíveis, e ainda para antecipar a 

identificação de ameaças e oportunidades. 

Mais do que construir planos, planejar estrategicamente é o processo de 

formar um autoconhecimento institucional, advindo das análises ambientais e da 

construção de um banco de dados que possa servir de referência para a tomada de decisão. 
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