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Apresentação 

 

 Esta dissertação apresenta uma descrição ampla sobre as diretrizes da 

proposta de Reforma do Aparelho de Estado feita pelo governo federal, analisa o 

impacto das medidas propostas para o Instituto Brasileiro de Geografia e estatística 

– IBGE, objeto de estudo, e aprofunda importantes questões para o 

desenvolvimento da administração estratégica, pois entende-se que, somente com 

a realização de um planejamento integrado e revisto periodicamente, as propostas 

do Governo poderão ser implementadas de forma consistente e permanente. 

 

 Nela procuro demonstrar que o projeto de Reestruturação e Qualidade no 

Poder Executivo Federal, apresentado pelo Governo federal através do Programa de 

Qualidade e Participação na Administração Pública – QPAP, que propõe a 

introdução de metodologias de modernização da gestão pública e a revisão das 

formas de propriedade do estado, é oportuno e coerente. 

 

 O caminho adotado foi no sentido de fazer comentários sobre os desafios a 

serem enfrentados para a adoção das medidas propostas pelo governo de 

disseminação do planejamento estratégico em todas as instituições públicas 

federais, de conhecer os conceitos existentes sobre o assunto, e de contribuir com 

o processo ao indicar um novo modelo de gestão que realmente consolide a 

reestruturação estratégica a ser implementada com a efetiva participação e 

comprometimento de todos os funcionários. 

 

 Trata-se de um tema da atualidade, já que está não apenas sendo debatido na 

comunidade acadêmica, através de cursos, seminários, palestras e artigos, mas 

também nas instituições públicas que já manifestaram interesse em implantar as 

propostas apresentadas pelo Governo federal. 

 

 Para elaborar esta dissertação, trabalhou-se sobre informações recolhidas 

através de pesquisa bibliográficas e documental. Trata-se da leitura de livros, 

dissertações, artigos em revistas, relatórios dos técnicos do Instituto Brasileiro de 

Geografia e estatística – IBGE, objeto de estudo, textos de órgãos governamentais, 
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obtidos na Internet, além de documentos não publicados, tais como: plano de 

atividades setoriais e programas de trabalho, que estavam disponíveis sobre a 

realidade pesquisada. 

 

 Para ser mais preciso, esta dissertação, dentro do campo mais geral da 

análise documental, fixou-se especialmente em uma técnica conhecida como 

análise de conteúdo. Em geral faz-se uso da técnica com diferentes finalidades. 

Sempre, no entanto, ela exige um trabalho meticuloso e concentrado, uma vez que 

o exame de cada informação proporcionada pelos documentos e pelos livros 

analisados pode ser crucial para a compreensão plena do objeto de estudo. A 

comparação entre elementos recolhidos em diferentes fontes é freqüentemente 

uma chave para a compreensão de aspectos importantes da complexa realidade 

estudada, ao revelar significados passíveis de múltiplas interpretações. 

 

 Optou-se pela não realização de uma pesquisa de campo por meio de 

questionários ou entrevistas, já que durante a realização da dissertação, o IBGE já 

tinha iniciado negociações com o Ministério da Administração Federal e da 

Reforma do estado no sentido de inserir a instituição no Projeto de Agência 

Executiva elaborado pelo Governo federal. Ao mesmo tempo já havia 

desencadeado ações internas, para o envolvimento de todos os funcionários, 

visando à elaboração de um plano estratégico – primeiro pré-requisito do Projeto. 

Este plano estratégico, posteriormente, será utilizado como base para a assinatura 

de um Contrato de Gestão que permitirá mensurar o desempenho do IBGE na 

consecução dos compromissos pactuados no contrato, pois constarão cláusulas 

com os objetivos e metas a serem atingidos pela instituição. 

 

 A dissertação está dividida em quatro capítulos. O primeiro, faz um breve 

histórico sobre o IBGE, apresenta sua estrutura organizacional e discute o papel 

social desempenhado pela instituição. O segundo, apresenta um resumo da 

proposta de Reforma Administrativa para as instituições públicas, suas estratégias 

de implantação e os objetivos do contrato de gestão proposto pelo Governo. O 

terceiro, faz uma abordagem sobre a evolução do planejamento organizacional e 

apresenta os conceitos necessários para o desenvolvimento da administração 
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estratégica. No quarto, enfatiza-se a necessidade de se ter suportes administrativos 

para que todas as etapas do planejamento sejam desenvolvidas em sua plenitude.
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Resumo 

 

 Com a redefinição do papel constitucional do Estado, o Governo federal 

desenvolveu através do Ministério da Administração Federal e da Reforma do 

Estado um “Plano Diretor da Reforma do Aparelho”.  

 

 Tendo como principal objetivo a retomada da capacidade de governança do 

Estado , esse Plano Diretor propõe a introdução de metodologias de modernização 

da gestão pública e a revisão das formas de propriedade do Estado. 

 

 Como complemento a este Plano foi desenvolvido o Programa de Qualidade e 

Participação na Administração Pública – QPAP – que propõe a realização de 

alguns projetos estratégicos. Entre esses projetos destaca-se o de Reestruturação 

e Qualidade no Poder Executivo federal, que define como uma das etapas de 

trabalho, a disseminação do planejamento estratégico em todos os órgãos e 

entidades da administração pública. 

 

 Considerando-se que o planejamento estratégico constitui-se nos dias de hoje 

somente como uma das etapas da administração estratégica, é fundamental que 

se conheçam elementos técnicos de sistematização e análise em todas as fases 

da administração de uma organização. 

 

Desta forma, esta dissertação procura mostrar que a disseminação do 

planejamento estratégico nas instituições públicas, em especial no IBGE, é 

oportuna e coerente, mas que também será necessário fazer uma análise de todas 

as limitações e desafios que os dirigentes enfrentarão para que a reestruturação 

estratégica seja implementada com a efetiva participação e comprometimento de 

todos os funcionários. 
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Abstract 

 

 With the redefinition of the constitutional paper of the State, the federal 

Government developed through the Ministry of the Federal Administration and of the 

Reform of the State a “Director Plan of the Reform of the State Apparatus”. 

 

 Having as main objective the retaking of the capacity of management of the 

State, this Managing Plan proposes the introduction of the methodologies of 

modernization of the public administration and the revision in the ways of property of 

the State. 

 

As a complement to this Plan the Program of Quality and Participation in the 

Public Administration – QPAP – was developed. This Program proposes the 

accomplishment of some strategic projects. Among those projects it stands out the 

one of Restructuring and Quality in the Federal Executive Power, which defines as 

one of the work stages, the dissemination of the strategic planning in all the entities 

of the public administration. 

 

 The strategic planning is considered nowadays only one of the stages of the 

strategic administration and it is fundamental that all elements of sistematization 

and analysis in all the phases of the administration of an organization are knomn. 

 

 This dissertation tries to show that the dissemination of the strategic planning 

in the public institutions, especially in the IBGE, it is opportune and coherent, but 

that it will also be necessary to do an analysis of all the limitations and challenges 

that the leaders will face so that the strategic restructuring is implemented with the 

effective participation and all the employees commitment. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 1994, com a apresentação do programa de governo “Mãos à obra Brasil” 1 

pelo atual Presidente Fernando Henrique Cardoso, a redefinição do papel 

constitucional do Estado passou a ser objeto de amplos debates na comunidade 

acadêmica e na classe política do país. 

 

No sentido de viabilizar a proposta de programa do atual governo no tocante à 

reforma da administração pública brasileira, o Governo federal desenvolveu através 

do Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado um “Plano Diretor 

da Reforma do Aparelho do Estado” 2. 

 

Tendo como principais objetivos a retomada da capacidade de governança do 

Estado, a introdução de metodologias de modernização da gestão pública e a 

revisão das formas de propriedade do Estado, o Plano Diretor propõe a implantação 

de um novo modelo de Estado com a criação de quatro setores: núcleo estratégico, 

para as instituições responsáveis pela formulação das políticas públicas; agências 

executivas, para as instituições que executam as políticas formuladas como 

atividades exclusivas do Estado; organizações sociais públicas não-estatais, para 

os serviços não-exclusivos do Estado; e o de produtores de bens e serviços para o 

mercado, caso específico das empresas públicas ou de economia mista, em tese 

passíveis ou em processo de privatização. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

1. 
CARDOSO, Fernando Henrique. Mãos à obra Brasil: proposta de governo / Fernando 
Henrique, Cardoso. Brasília: s.ed., 300 p., 1994. 

 
2. BRASIL. Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Plano diretor da 

reforma do aparelho do Estado. Brasília: MARE, 1996. 



 14 

 Além disso, como complemento a este Plano, foi desenvolvido o Programa de 

Qualidade e Participação na Administração Pública - QPAP 3, que propõe a 

realização de alguns projetos estratégicos. Entre esses projetos pode ser 

destacado o de Reestruturação e Qualidade 4 no Poder Executivo Federal, já que o 

mesmo será utilizado como marco orientador para a reestruturação a ser promovida 

no âmbito de cada Ministério, com a reavaliação de competências e de estruturas. 

 

 Para implementar o Programa e viabilizar o projeto de Reestruturação foi 

definida, como uma das etapas de trabalho, a disseminação do planejamento 

estratégico em todos os órgãos e entidades da administração pública, pois foram 

identificados diversos problemas, tais como: falta de uma política salarial adequada 

na área de recursos humanos; desconexão entre a programação orçamentária e o 

processo de planejamento e gestão das entidades na área de orçamento e 

finanças; excessiva verticalização e desconexão em relação ao processo interno de 

gestão nas estruturas organizacionais; e inexistência de planejamento voltado para 

a gestão, em todos os níveis da administração. 

 

Considerando-se que o planejamento constitui-se um dos requisitos básicos 

para a sobrevivência e o desenvolvimento das organizações, pois é fundamental 

que se tenha elementos técnicos de sistematização e análise em todas as fases da 

administração de uma organização, é possível concluir que a disseminação do 

planejamento estratégico nas organizações públicas é oportuna e coerente com o 

que está sendo proposto pelo Governo federal. 

 

 

 

 

________________ 

 

 

 

3. Idem. Programa de qualidade e participação na administração pública. Cadernos MARE da 
reforma do estado. Brasília: MARE, 1997. 

 

4.  Idem. Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Programa de reestruturação 
e qualidade no poder executivo federal. Cadernos MARE da reforma do estado. Brasília: 
MARE, 1997. 
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Contudo, é válido também realizar algumas reflexões sobre os cuidados que 

devem ser tomados quanto à proposta de implementação desses projetos, pois 

segundo Motta: 

 

“A adoção do planejamento estratégico requer 
normalmente uma mudança bastante significativa na 
filosofia e na prática gerencial da maioria das 
instituições públicas e privadas. O planejamento 
estratégico não é implementado por meio de simples 
modificações técnicas nos processos e instrumentos 
decisórios da organização. É, na realidade, uma 
conquista organizacional que se inicia em nível de 
mudanças conceituais da gerência, resultando em 
novas formas de comportamento administrativo, além 
de novas técnicas e práticas de planejamento, controle 
e avaliação”. 5 

 
 Assim, para que a prática do planejamento estratégico seja utilizada 

adequadamente, é necessário considerar o planejamento como um processo 

organizacional, ou seja, com o estabelecimento de objetivos e com a descrição dos 

resultados pretendidos. Ademais, é fundamental a revisão contínua das atividades 

e projetos desenvolvidos, a partir de uma análise do ambiente externo e interno da 

organização. 

 

 De acordo com Motta, é possível observar que: 
 

“A compreensão de planejamento e implementação 
como processos integrados é o que garantirá o êxito na 
elaboração e na execução das diretrizes institucionais. 
Projetos bem definidos em termos de objetivos, mas 
sem o dimensionamento adequado de sua validade 
administrativa, tornam-se, na prática, não mais que uma 
quantidade de recursos destinados a uma unidade 
específica. Sua implementação é difícil e eles 
raramente alcançam os objetivos para os quais foram 
criados”. 6 

 

 

 

__________________ 

 5.   MOTTA, Paulo Roberto. Gestão contemporânea: a ciência e a arte de ser dirigente, Rio 
de Janeiro: Record, 1995, p. 86. 

6.    Idem, ibidem. p. 98-99. 
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Elaborar um planejamento é algo imprescindível, mas cumpre executá-lo. 

Observa-se não só a necessidade de desenvolvimento do planejamento estratégico, 

mas também a integração desse planejamento com as demais funções 

administrativas e com a estrutura organizacional, de forma a facilitar a 

operacionalização das estratégias. 

 

Para o alcance dessa integração administrativa, de tal forma que o 

planejamento seja direcionado para o alcance dos resultados, verifica-se como 

fundamental o desenvolvimento de um planejamento perfeitamente estruturado e 

integrado, entre os aspectos estratégicos, táticos e operacionais, tais como os 

programas de trabalho, marketing, orçamento, recursos humanos e estrutura 

organizacional. 

 

Desta forma, essa dissertação tem como objetivo fazer uma abordagem sobre 

o conceito de administração estratégica, através do desenvolvimento de um 

planejamento integrado, visando ao desenvolvimento de uma maior integração dos 

processos de gestão na Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE, a partir de técnicas administrativas que dêem suporte a esse planejamento. 

 

 Assim, pretende-se contribuir para que o IBGE possa ter sua dinâmica de 

planejamento aprimorada, promova de forma mais ágil a integração das atividades 

entre suas diversas unidades e, desta forma, crie condição satisfatória para a 

reestruturação estratégica proposta pelo Governo federal. 

 

 Nesse sentido de viabilizar a proposta do Governo e de aperfeiçoar as 

atividades do IBGE, pretende-se dar resposta à seguinte questão: Quais as 

possibilidades e os desafios para o desenvolvimento da administração estratégica 

no IBGE? 
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CAPÍTULO 1 - CONHECENDO O IBGE 

 

1.1  Um breve histórico 

 

O IBGE foi criado em 1936, a partir da fusão do Instituto Nacional de 

Estatística -INE- com o Conselho Brasileiro de Geografia - CBC-, em pleno 

processo de centralização política no Estado Novo do Governo Getúlio Vargas, 

manifestada pela criação de inúmeros órgãos administrativos de caráter regulador, 

e que atingiu os mais diferentes setores da sociedade. 

 

 A atuação do IBGE foi norteada para o levantamento e sistematização de 

informações do quadro territorial a fim de atender a administração pública, pois de 

acordo com Penha, “a intenção de Vargas tinha o sentido de redimensionar 

espacialmente o alcance das políticas governamentais nas quais o controle sobre a 

população e o território era condição fundamental para a consolidação do Estado 

Nacional”. 1 

 

 Entendia-se que era necessário conhecer melhor o país, delimitar suas 

fronteiras e identificar suas potencialidades, de maneira que as ações de 

planejamento e as políticas públicas estivessem bem fundamentadas. 

 

 De acordo com Silva 2, no final da década de 40, um fato relevante contribuiu 

para o desenvolvimento das estatísticas no país, não só por tornar disponíveis 

novos e importantes indicadores econômicos, mas também por exigir a produção 

de  

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

1. 
PENHA, Eli Alves. A criação do IBGE no contexto da centralização política do Estado 
Novo. Rio de Janeiro: IBGE, Centro de Documentação e Disseminação de Informações, 
1993, p. 65. 

 
2. 

SILVA, Lenildo Fernandes, As estatísticas oficiais no Brasil: evolução e perspectivas. 
Mercosul: sinopse estatística. Rio de Janeiro: IBGE, v. 1, 1993, p. 273. 
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um maior elenco de informações estatísticas e registros administrativos. Foi a 

criação do Instituto Brasileiro de Economia - IBRE-, da Fundação Getúlio Vargas, 

que possibilitou a construção das Contas Nacionais Brasileiras, o cálculo do 

Produto Interno Bruto e a produção de índices econômicos. 

 

 Segundo o mesmo autor 3, um outro fato que deve ser lembrado é a criação, 

em 1961, da Comissão Nacional de Planejamento - COPLAN, diretamente 

subordinada à Presidência da República, e que tinha as seguintes finalidades: 

reunir, coordenar ou realizar estudos e levantamentos necessários ao planejamento 

plurianual do desenvolvimento econômico e social do país; e coordenar e 

harmonizar, em planos gerais e setoriais, os programas e projetos elaborados por 

órgãos públicos e privados. 

 

 Dois anos depois, essa Comissão definiu os princípios básicos que deveriam 

orientar as atividades estatísticas no país, no sentido de adequar o sistema 

estatístico às necessidades do planejamento econômico e social do País: 

centralização (execução sob responsabilidade única, das estatísticas fundamentais 

ao planejamento nacional); coordenação (normas uniformes e instrumentos de 

coleta); planificação (elaboração anual do Plano Nacional de Estatística); 

concentração (prioridade e essencialidade dos inquéritos); estabilização 

(suprimento de recursos financeiros suficientes e estáveis); e racionalização 

(metodologia adequada). 

 

 Em 1967, o IBGE foi transformado em Fundação vinculada ao Ministério do 

Planejamento e Coordenação Geral, com personalidade jurídica própria e com 

autonomia administrativa e financeira. Segundo Silva 4, “essa transformação visou 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 
3.  Idem, ibidem, p. 273. 
 
4.  Idem, ibidem, p. 274. 
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criar as condições necessárias para o IBGE desempenhar melhor seu papel, pois 

as propostas de planejamento a longo prazo da economia brasileira exigiam um 

suporte de informações estatísticas mais sólido e eficiente”. 

 

 Com a definição dos princípios básicos das atividades de estatística pela 

Comissão Nacional de Planejamento, ficou estruturado o Sistema Estatístico 

Nacional - SEN na sua versão vigente até hoje, que tem o IBGE como órgão central 

coordenador da execução pelos diversos órgãos públicos e privados que compõem 

o SEN do Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas, e como principal 

produtor das estatísticas consideradas fundamentais. 

 

 Além disso, é sob responsabilidade do IBGE que se realizam as Conferências 

Nacionais de Estatísticas - CONFEST- e de Geografia - CONFEGE -, cujo propósito 

é reunir representantes dos Ministérios, governos estaduais e outras entidades 

públicas e privadas, produtoras ou usuárias de informações estatísticas e 

geográficas, além de técnicos e especialistas em assuntos relacionados com 

estatísticas contínuas e censitárias, no sentido de definir as informações 

necessárias para a formulação e avaliação de políticas públicas, bem como atender 

às demais necessidades nacionais de produção de estatísticas. 

 

Todavia, todas essas responsabilidades podem ser questionadas nos dias de 

hoje, pois, na prática, a coordenação efetiva do sistema estatístico ainda não foi 

implementada e os últimos Encontros da CONFEST e da CONFEGE não 

subsidiaram a atualização a elaboração do Plano Geral de Informações Estatísticas 

e Geográficas - PGIEG, que é um instrumento de orientação e coordenação das 

atividades de produção de informações destinadas à consecução do objetivo básico 

do IBGE. Ademais, o processo para a uniformização de metodologias utilizadas 

pelas demais instituições de pesquisas e que permitiriam a mensuração do mesmo 

fenômeno, ainda precisa ser mais aprofundado. 
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 Em 1988, com o estabelecimento do Regime Jurídico Único para as 

Fundações e Autarquias na Constituição de 88, o IBGE perdeu sua autonomia para 

a definição de políticas de recursos humanos (contratação, seleção e benefícios), 

passou a ter controles administrativos mais rígidos. 

 

 Para agravar o quadro de limitações e dificuldades, dois anos depois o 

Governo federal, através da reforma administrativa do Presidente Collor, adiou a 

realização do Censo Demográfico de 1990, reduziu drasticamente os recursos de 

investimento e custeio, desativou diferentes projetos e fez modificações nas 

estruturas da instituição que comprometeram a continuidade dos programas de 

trabalho. 

 

 Outros problemas ainda podem ser identificados, pois segundo Médici: “pode-

se dizer que o caráter centralizador da ação do IBGE, em paralelo ao baixo grau de 

comunicabilidade daquele órgão com o Governo e a Sociedade Civil, acarretou em 

uma série de seqüelas, as quais ficaram patentes desde o início dos anos oitenta.” 
5 

 

 De acordo com o autor 6, cabe destacar os seguintes problemas neste 

período: 

 
F o relacionamento do IBGE com os órgãos solicitantes de informações 

era muito precário. Em boa parte dos casos, o IBGE não produzia a 
informação no formato ou no tempo solicitado, fazendo com que a 
informação produzida não fosse utilizada, ou ainda que o órgão 
solicitante realizasse, por si só, levantamentos que atendessem às suas 
necessidades; 

 
F falta de articulação com os usuários, pois a maior parte das pesquisas 

era elaborada sem consulta prévia aos principais usuários da 
informação; 

 
F precariedade das formas de divulgação das informações, já que as 

informações saíam com atraso e mediante a extensos volumes de 
tabelas, inadequadas ao uso ou compreensão dos usuários, dado seu 
formato visual e seu conteúdo pouco compreensíveis. 

 
___________________ 
 5.  MÉDICI, André Cézar. Sistema estatístico, planejamento e sociedade no Brasil (notas para 

uma discussão). Revista Brasileira de Estudos Populacionais. Campinas: UNICAMP, 
1990, p. 201. 

6.   Idem, ibidem, p. 201-202. 
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 Por outro lado, autor 7 considera que a Constituição Federal de 1988 trouxe 

alterações que implicam necessariamente em novas demandas por informações 

necessárias à implementação de políticas públicas e ao planejamento 

governamental, bem como ao exercício da cidadania, fruto do restabelecimento e 

da consolidação do Estado democrático. Essas novas demandas ficaram 

expressas nos seguintes princípios gerais: 

 
F descentralização de recursos e atribuições da União para os Estados e 

Municípios; 
 

F maior participação social na gestão e na fiscalização de ações e progra-
mas sociais do Governo; 

 
F democratização do acesso à informação de caráter individual ou coletivo 

existentes nos banco de dados de natureza pública. 
 

 O quadro alarmante começou a ser alterado a partir de 1994 com a nomeação 

do atual Presidente do IBGE, Dr. Simon Schwartzman, que trouxe consigo as 

marcas de sua experiência pessoal na área acadêmica, ao tomar uma série de 

medidas que visavam mudar a cultura da organização, pautando-a pela busca da 

excelência institucional. Segundo seu diagnóstico no ano de 1994: 

 

“É necessário, em uma palavra, mudar a cultura da 
Instituição, de maneira a torná-la mais orientada para a 
qualidade, para a valorização técnica de seu pessoal, para 
o uso eficiente dos recursos, o cumprimento de prazos e o 
pronto atendimento aos usuários.” 8 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 7.  Idem, ibidem, p. 202. 
 
8.   Relatório sobre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Missão do Statistics Canada, 26 de agosto 

a 9 de setembro. Rio de Janeiro: IBGE, setembro de 1994, p. 4. 
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 Neste contexto, de agosto a setembro de 1994, por solicitação do Presidente, 

o IBGE foi visitado por uma missão de alto nível do Statistics Canada, reconhecido 

internacionalmente como um dos mais conceituados órgãos oficiais de estatística 

da atualidade. O objetivo desta missão foi o de proceder a uma avaliação global e 

criteriosa das atividades do IBGE, fazer sugestões e discutir as possibilidades de 

colaboração de longo prazo 9. 

 

 O diagnóstico10 da Direção do IBGE foi de que a instituição deveria passar por 

uma transformação que permitisse acompanhar e se adaptar a uma realidade mais 

empreendedora e dinâmica dentro dos padrões mundiais, desenvolvendo ações 

voltadas à melhoria dos processos de gestão e de produção, para uso mais 

eficiente e eficaz de seus recursos. 

 

 Desta forma, em relação às atividades do IBGE, especificamente, verifica-se 

que ocorreu, e continua ainda ocorrendo, uma verdadeira revolução tecnológica nos 

processos de produção de informações estatísticas e geocientíficas, com o uso 

intensivo da informática e o desenvolvimento de métodos e técnicas de pesquisa 

mais modernas. Por um lado, tais inovações possibilitam gerar produtos a custos 

mais baixos, com disseminação mais ágil e mais flexível no seu uso e abrangência 

e, por outro, exigem maior preparo e qualificação do quadro técnico consonante 

com atribuições e responsabilidades diversas daquelas vigentes em um passado 

recente. 

 

 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

  

9. DIAS, Sônia Val & ARAÚJO, Maria Angélica V. de & WARNER, Maria Letícia Duarte. Do 
discurso à prática: a trajetória da nova área de treinamento do IBGE. Trabalho final 
apresentado para o curso de Dinâmica das Organizações da Fundação Getúlio Vargas - FGV, 
Escola Brasileira de Administração Pública - EBAP/CIPAD. Rio de Janeiro: FGV - EBAP/CIPAD, 
1997. 

10. 
SCHWARTZMAN, Simon. O presente e o futuro do IBGE. Rio de Janeiro: IBGE, 1994. 
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Para atender às mudanças constitucionais, algumas iniciativas já foram 

tomadas pela instituição, que retomou seu contato com as instituições estaduais e 

municipais através de diferentes iniciativas, principalmente na orientação para a 

elaboração das contas regionais e no desenvolvimento de sistemas específicos 

com dados municipais em CD-ROM, de diferentes pesquisas, tais como: Censo 

Demográfico, Censo Agropecuário, Registro Civil e Cadastro de Cidades e Vilas. 

 

 Contudo, no plano da ambiência nacional, mesmo com as ações já tomadas, 

o IBGE ainda reflete o panorama geral do setor público: escassez de recursos 

humanos, inexistência de um plano de carreira e dificuldades para renovação do 

quadro técnico. 

 

 Felizmente, com a compreensão de que o caminho para o desenvolvimento 

social, político, econômico e cultural do país, passa, certamente, pelo domínio do 

conhecimento e da qualidade das informações geradas, o atual Governo está 

apoiando o consistente trabalho de modernização que está sendo realizado na 

instituição. Entretanto, para melhorar o desempenho e os processos de gestão, 

outros aspectos ainda precisam ser observados. 

 

1.2  Como a instituição está estruturada 

 
O IBGE tem sede no Rio de Janeiro. Possui unidades distribuídas por todo o 

território nacional, formada pelos Departamentos Regionais (8), pelas Divisões de 

Geociências (6) e pelas Divisões de Pesquisa em todas as capitais do Brasil. Além 

do mais, possui em torno de quinhentas agências sediadas nos principais 

municípios do país. 

 

Ele se constitui de quatro órgãos técnicos setoriais, a saber: 

 
üDiretoria de Pesquisas, responsável pela realização dos levantamentos e estudos 

na área social, demográfica e econômica; 
 
üDiretoria de Geociências, que tem como responsabilidade a produção de 

informações territoriais, recursos naturais e meio ambiente; 
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üDiretoria de Informática, encarregada de disponibilizar os recursos 
computacionais, a fim de possibilitar a produção, o acesso e a disseminação 
das informações produzidas, assim como agilizar a comunicação interna; 

 
üCentro de Documentação e Disseminação de Informações - CDDI, responsável 

pelo atendimento ao público, assim como pela documentação e disseminação 
das informações que o IBGE produz. 

 

Também conta com a Diretoria de Planejamento e Coordenação, responsável 

pelo planejamento e pela coordenação das atividades do IBGE, a partir das áreas 

de recursos financeiro, de pessoal e patrimonial, e com a Escola Nacional de 

Ciências Estatísticas - ENCE, dedicada ao ensino e pesquisa em estatística e ao 

treinamento e capacitação dos servidores da Casa. 

 

Todas estas áreas estão organizadas em coordenações e departamentos 

técnicos, alguns deles com subdivisões internas. 

 

A Presidência interage com a Comissão de Organização dos Censos e com 

os Conselhos Técnico, Curador e Diretor, sendo este formado pelos responsáveis 

das quatro diretorias, do CDDI e da ENCE. 

 

 

1.3 O papel social desempenhado pela instituição 

 
 De acordo com Senra: 

 
“O IBGE, em mais de sessenta anos de existência, 
conquistou um inegável e inestimável reconhecimento 
público, nacional e internacional, integrando mesmo 
páginas importantes da história do país. Ao longo do 
tempo, tornou-se depositário de um enorme cabedal de 
conhecimento no que tange à produção de estatísticas, 
de modo que as estatísticas com sua chancela são bem 
recebidas pelos pesquisadores, aqueles que as tomam 
como meio de análise e pelo público em geral.” 11 

 

 

_________________ 

 
11.

 SENRA, Nelson de Castro. Os sistemas de informações estatísticas no limiar do terceiro 
milênio: o imperativo da coordenação (o caso brasileiro). Texto elaborado por solicitação da 
Comissão Nacional de População e Desenvolvimento. Rio de Janeiro: jan./fev. 1998, p. 21-22. 
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A partir das informações pesquisadas pelo IBGE é possível verificar as 

profundas modificações ocorridas nos últimos anos, na estrutura sócio-econômica 

do país. Algumas dessas modificações, já realizadas ou em andamento, podem ser 

observadas através da análise das séries históricas do IBGE: 

 
 

ü redução, principalmente, nos grandes centros urbanos, do tamanho das 
famílias; 

ü mobilidade geográfica, associada aos processos de industrialização; 

ü crescimento da economia informal; 

ü redução da mão-de-obra ocupada na indústria e aumento no setor de 
serviços; 

ü desempenho da indústria no país; 

ü dados sobre nascimentos, óbitos, casamentos e separações judiciais em 
todo o país; 

ü condições sociais e econômicas da população brasileira; 

ü taxa de desemprego aberto e o índice do rendimento médio das pessoas 
ocupadas; 

ü taxas de variação do produto interno bruto. 

 

 

 Na área de Geociências é possível utilizar diferentes produtos, tais como: 

carta topográfica, malha municipal digital, divisões regionais, diagnósticos e 

análises ambientais. 

 

Além desses produtos outros poderiam ser citados, pois o número de 

pesquisas realizadas pela instituição é elevado. Os diversos programas e projetos 

em desenvolvimento refletem a complexidade das atividades, bem como a 

importância estratégica do órgão para os Governos federal, estaduais e municipais, 

já que as informações produzidas são fundamentais para a formulação e avaliação 

das políticas públicas do país. 

 

 

Algumas empresas, se assim desejarem, ainda podem utilizar a malha 

municipal digitalizada e os dados econômicos e demográficos de cada município, 

recuperar as informações obtidas com a comercialização de seus produtos nos 
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diferentes pontos do país, e elaborar estratégicas de ampliação ou redução de 

atuação. 

 

De acordo com Médici, “Sem informação não há planejamento. Mas, em 

muitos casos, sem a demanda pelo planejamento não há informação; pelo menos 

em forma visível ou adequada.” 12 

 

 O Estado, segundo o mesmo autor 13, é o principal demandante de 

estatísticas demográficas e de estatísticas relacionadas à medida da riqueza social 

(agregados macroeconômicos). Suas preocupações estão ligadas aos dados sobre 

população, seja para fins militares, de ocupação territorial ou para conhecimento da 

capacidade tributária. 

 

 A partir de 1987, o IBGE ficou encarregado de fornecer as estimativas de 

população anualmente ao Tribunal de Contas da União para repartição dos 

recursos do Fundo de Participação dos Estados e Municípios (FPE e FPM). 

 

 Por outro lado, o autor entende que para o mercado, a informação estatística 

também é fundamental em diversas circunstâncias para a tomada de decisões 

gerenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

 

12.  MÉDICI, André Cézar. Op. cit., p. 193. 
 
13 .  Idem, ibidem, p. 192. 
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Uma avaliação importante feita por Médici é que: 

 

“Apesar do interesse que as empresas apresentam em 
conhecer os índices de variação dos preços ou a 
evolução de seus ramos de atividade, dificilmente elas 
teriam condições de dedicar seu tempo ou alocar 
recursos para obter tais informações. A abstenção do 
Estado na produção dessas informações aumentaria o 
grau de incerteza e dificultaria o processo de tomada de 
decisões.” 14 

 

 Um fato a ser observado, no entanto, é que as macro-informações, nos 

últimos 20 anos, deixaram de ser de interesse somente do Estado e passaram a 

ser do mercado também, pois a demanda da sociedade passou a ser feita a partir 

das pesquisas de mercado, as quais exigem, como requisito metodológico, o 

levantamento da realidade social e demográfica da população. As pesquisas do 

IBGE constituem, portanto, o ponto de partida para o trabalho de Institutos de 

Pesquisa de Opinião. 

 

 Assim, é possível observar que as informações pesquisadas são estratégicas 

não só para o Governo, como também para as empresas da iniciativa privada que 

elaboram seus planejamentos estratégicos, com base em informações sobre as 

Contas Nacionais do país, em índices conjunturais de produção na indústria e no 

comércio, e em índices de preços e de desemprego. 

 

 Ademais, é oportuno ressaltar o papel social desempenhado pelo IBGE, pois 

cabe a essa instituição elaborar as estatísticas oficiais com critérios de utilidade e 

interesse públicos e facilitá-los com imparcialidade para que os cidadãos possam 

exercitar seu direito de acesso à informação pública. 

 

 

______________ 

 

 

 Segundo Ferreira e Oliveira15, o quadro abaixo sintetiza o fluxo do uso social 

da informação pesquisada pelo IBGE: 

14. Idem, ibidem, p. 192. 
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PAPEL DO IBGE: 
Atender e antecipar-se 

à demanda social de informação 
 
 
 

Demanda:       Oferta: 
   Sociedade    Produtos: informações 
Governos . Pesquisadores   sociais, demográficas, 
. Federal  . ONG’s     econômicas, mapas, 
. Estadual . Estudantes    diagnósticos (em meio 
. Municipal . Iniciativa privada   digital e impresso) 

 
 
 

 
SUBSÍDIO PARA O  
PLANEJAMENTO 

E AÇÃO 
 
 

 

É essencial, no entanto, que a própria sociedade seja estimulada a conhecer 

os dados pesquisados, seus desdobramentos e implicações, pois só assim será 

possível ao cidadão exercer efetivamente seu direito de cidadania. 

 

 O IBGE deve ser mais educativo no sentido de auxiliar os usuários/clientes a 

utilizar as informações de forma mais habitual e ampla. Além disso, deve 

desenvolver projetos publicitários que mostrem o que a instituição produz e como 

seus usuários/clientes podem conhecer as informações pesquisadas. 

 

 

 

______________ 

 

É fundamental também para o IBGE o desenvolvimento de uma nova filosofia 

de ação com maior presença junto aos técnicos que formulam as políticas públicas 

nos Ministérios e Congresso, bem como junto aos pesquisadores de diferentes 

15. FERREIRA, Marilourdes Lopes & OLIVEIRA, Luiz Antônio Pinto de. Informação para o 
planejamento - O IBGE no contexto do sistema de planejamento. Rio de Janeiro: IBGE, 
1998. 
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instituições de pesquisa que fazem avaliações sobre as políticas adotadas pelo 

governo. Desta forma, pode-se ampliar o conhecimento desses técnicos sobre as 

metodologias utilizadas e sobre os resultados obtidos, pois a cada dia eles exigem 

melhor atendimento, agilidade e qualidade das informações pesquisadas. 

 

 Sobre esse aspecto, existem outros desafios a serem vencidos, pois devido ao 

acesso a novos meios de comunicação, as instituições públicas brasileiras, como 

por exemplo o IBGE, deverão produzir informações com melhor qualidade e de 

modo mais rápido, e atender a um número cada vez maior de novos clientes, de tal 

forma que esses clientes consigam mais facilmente as informações desejadas, a 

um custo compatível com a disponibilidade de recursos que não crescem na 

mesma proporção. 

 

 Para identificar as necessidades dos clientes do IBGE, pode-se utilizar a visão 

tridimensional formulada por Abell 16. Esta visão consiste, basicamente, na análise 

integrada de três pontos: 

 
necessidades dos clientes (informações agrícolas, 
informações sobre a indústria, o comércio, a 
população, o saneamento, a saúde, o meio-
ambiente, entre outros.) 

 
 
       grupos de clientes (pesquisadores,    
       consultores, estudantes,      
       Governo, entre outros.) 
 
 

tecnologias alternativas (Internet, CD-ROM, publicação, fax, entre 
outros.) 

 

 

________________ 

 

 

 Onde: 

 
a) necessidades dos clientes: necessidades a serem atendidas pela instituição em 

seus segmentos de atuação. 

16.
 ABELL, Derek F. A definição do negócio: ponto de partida para o planejamento estratégico. 
São Paulo: Atlas, 1991, p. 35. 
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b) grupos de clientes: quem deve ser atendido. 

c) tecnologias: como as necessidades dos clientes devem ser satisfeitas. 

 

 A identificação dos grupos de clientes a serem priorizados, os produtos a 

serem desenvolvidos, as ferramentas a serem utilizadas e as necessidades a 

serem atendidas podem ser delineadas a partir de uma aplicação específica para 

um setor da economia, assim: 

 

 

 

      dados sobre a produção agrícola para    
      determinados produtos produzidos no país 
 
 
      Governo - definição do crédito      
      agrícola 
 
 
 

Internet, CD-ROM (com mapas e informações estatísticas), fax 
ou publicação 

 
 

 

 

O IBGE, em geral, utiliza todas as estratégias possíveis em suas atividades 

para atingir diferentes segmentos, já que a instituição usa freqüentemente a mídia 

para divulgar os resultados obtidos em suas pesquisas. Seus projetos são 

direcionados para temas que atendam às necessidades de grupos específicos e, 

às vezes, desenvolvam produtos para alguns segmentos. 

 

 Em geral, as pesquisas não sofrem qualquer acompanhamento de 

pesquisadores com a visão de mercado e, com isso, não se conhece a melhor 

forma de divulgação dos produtos e que informações são realmente necessárias 

para seus clientes. As informações são produzidas, agregadas e disseminadas 
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sem que haja um estudo de como fornecê-las e qual o público que poderá utilizá-

las especificamente. 

 

 Como seus informantes, a instituição tem a sociedade, ou seja, pessoas e 

empresas, como fonte de sua matéria-prima para a elaboração da informação. O 

IBGE possui como principal fonte orçamentária os recursos liberados pelo governo 

federal, mas também, em algumas oportunidades o IBGE obtém recursos através 

de convênios com outras instituições, e em uma escala bem menor, recebe 

recursos obtidos da venda de seus produtos e serviços. 

 

 A disponibilização das informações pesquisadas pelo IBGE em um tempo 

mais curto, utilizando a grande novidade dos últimos anos, a Internet, possibilita 

não só um melhor desempenho internamente, como também abre nova alternativa 

de consulta para todos os clientes de informações. 

 

 Com as possíveis mudanças em algumas instituições públicas, após a 

reforma administrativa, conhecer melhor seus clientes poderá ser praticamente 

uma questão de sobrevivência. Logicamente, no caso do IBGE, o atendimento à 

missão institucional de oferecer informações para a definição de políticas públicas 

não será alterado, mas novos caminhos deverão ser descobertos. 

 

 Nesse sentido, a própria Direção deve estimular seus pesquisadores a buscar 

recursos para o desenvolvimento dos projetos institucionais, bem como desenvolver 

projetos específicos junto aos diversos clientes potenciais. Sabe-se que muitos 

projetos de cooperação e alguns com convênio já são realizados pela instituição, 

mas novos nichos devem ser explorados. 

 

 

 Essa é uma mudança significativa, já que, de acordo com Motta: “a estratégia 

de desenvolvimento das instituições públicas sem fins lucrativos baseia-se na 

concretização de objetivos sociais que justificam sua existência na ambiência em 

que operam”.17 

 



 32 

 Assim sendo, é essencial neste momento de revitalização das instituições a 

formulação de estratégias que definam, no caso específico do IBGE, o caminho 

adequado a ser seguido para o cumprimento de seu papel social, de tal forma que 

ele possa adaptar-se ao contexto atual do país, contribuindo cada vez mais para 

satisfazer seus anseios e os da sociedade. 

 

 Para tornar isso possível, o Governo Federal propõe a reestruturação 

estratégica e a modernização de suas instituições, através de uma Reforma no 

Aparelho de Estado. No sentido de conhecer mais detalhes dessa proposta, será 

feito um breve resumo no próximo capítulo sobre a proposta do Governo e sua 

estratégia de implantação, bem como o que já está sendo feito no IBGE para 

viabilizar sua implementação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 

 

CAPÍTULO 2 - A REFORMA DO APARELHO DO ESTADO 

 

2.1  A proposta de reforma do Estado 

 

17. 
MOTTA, Paulo Roberto. Planejamento estratégico em organizações sem fins lucrativos: 
considerações sobre dificuldades gerenciais. Revista de Administração Pública - RAP. Rio 
de Janeiro: FGV, v.13, p. 7 -21, jul. / set. 1979, p. 8. 
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 Nos últimos quinze anos, tornaram-se um fenômeno mundial as iniciativas 

voltadas à Reforma do Estado visando aumentar sua eficiência e reduzir seu 

tamanho. O Brasil não se manteve afastado deste movimento e também 

desenvolveu, no atual Governo, um Plano Diretor para a modernização da máquina 

estatal. Este Plano tem como diretrizes básicas a redefinição do papel do Estado. 
 

 A Reforma do Aparelho do Estado, proposta pelo Ministério da Administração 

Federal e da Reforma do Estado - MARE, através do Plano Diretor, adota como 

referência de análise a existência de quatro setores dentro do Estado: 
 

ü núcleo estratégico do Estado, onde são definidas as leis e políticas 

públicas; 

ü atividades exclusivas do Estado, onde é exercido o poder do Estado, isto é 
de regular, legislar, tributar e transferir recursos; 

 

ü serviços não-exclusivos ou competitivos do Estado, que são aqueles que o 
Estado realiza e/ou subsidia porque determinam o exercício da cidadania; 

 

ü produção de bens e serviços para o mercado, realizada pelo Estado através 
de empresas públicas ou de economia mista, operando em setores 
considerados estratégicos ou em setores de serviços públicos. 

 

 Baseada no princípio de tornar a administração pública mais eficiente e 

voltada para a cidadania, a Reforma tem três propostas básicas: 
 

 

ülimitar as ações do Estado a aquelas funções que lhe são próprias; 

üaumentar a capacidade administrativa do Estado; 

üdescentralizar as ações de caráter local, mediante a transferência das 
mesmas para os estados e municípios. 

 

 

 Essas propostas foram desenvolvidas após a constatação que o Estado 

brasileiro assimilou as seguintes características: centralização das decisões, 

adoção de estruturas piramidais de poder, rigidez e impessoalidade das rotinas e 

dos controles dos processos administrativos. Assim, as organizações estatais das 

administrações direta e indireta voltaram-se para si próprias e não para o 

atendimento aos cidadãos. 
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 Surge assim, a necessidade de uma administração que possibilite melhorar a 

qualidade dos serviços ao cidadão e a redução de custos. Uma administração de 

tipo gerencial voltada para o controle de resultados e não simplesmente de controle 

de processos 1. 
 

 Assim a proposta de Reforma do Aparelho do Estado incorpora a necessidade 

de valores de eficiência e qualidade dos serviços públicos prestados e o 

desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações estatais. Cultura esta 

que tem como princípios: 
 

üa descentralização política; 

üa descentralização administrativa; 

üa adoção de estruturas mais horizontais; 

üa flexibilidade organizacional compatível com a multiplicidade, a competição 
e o conflito; 

 

üa internalização do pressuposto da confiança limitada, em relação a 
funcionários e dirigentes; 

 

üo controle a posteriori por resultados; 

ü a administração voltada para o atendimento ao cidadão. 
 

O atual projeto de Reforma do Aparelho do Estado procura assim fortalecer a 

administração pública direta e descentralizar a administração indireta, mediante a 

implantação de Agências Executivas e de Organizações Sociais controladas por 

contratos de gestão. As Agências Executivas e as Organizações Sociais serão as 

entidades executoras nos setores das atividades exclusivas do Estado e no setor 

dos serviços não-exclusivos do Estado, respectivamente. 

 
 

________________ 

 

 

2.2 A estratégia da reforma 

 

1.  
TEIXEIRA, Luísa P. & HANONO, Reina Marta & BARCELLOS, Maria Luiza & CHRISTOPHE, 
MIcheline. A reforma do aparelho do Estado no IBGE: os riscos da nova embalagem, 
Trabalho final do curso de Sistema Político Brasileiro da Fundação Getúlio Vargas - FGV, - 
EBAP/CIPAD. Rio de Janeiro: FGV - EBAP/CIPAD, 1997, p. 3. 
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 A estratégia da Reforma do Aparelho do Estado se fundamenta em dois 

critérios, quais sejam: a forma de propriedade e a forma de administração das 

diferentes atividades e serviços ofertados pelo Estado. 

 

 As atividades exclusivas do Estado serão organizadas como Agências 

Executivas, sendo de propriedade do Estado e com uma administração de tipo 

gerencial. Elas negociam com o núcleo administrativo o contrato de gestão, através 

de seu dirigente, nomeado pelo ministro com a qual a Agência Executiva tem o 

contrato de gestão. 

 

O contrato de gestão possibilita a “autonomia” das Agências Executivas, que 

terão ampla liberdade para gerir o orçamento global recebido, uma vez estabelecido 

os objetivos e os indicadores de desempenho, que deverão ser qualitativos e 

quantitativos. Além do mais, o dirigente terá total autonomia para administração de 

pessoal no que diz respeito à contratação e demissão. Para compras, serão 

mantidos os princípios gerais de licitação. 

 

 Desta forma, as agências executivas poderão: 

 

ü implantar regimes jurídicos, para gerência de pessoal, diferenciados e 
adequados às características de cada entidade; 

 

ü ter autonomia para programar e executar o orçamento, buscando atingir 
objetivos e metas fixados; 

 

ü ter mais agilidade e eficiência nas compras e contratações; 

ü melhorar o desempenho na prestação de serviços, frente à sociedade. 

 

 

 Segundo Teixeira3, as atividades não exclusivas do Estado, aquelas que 

podem ser realizadas tanto pelo setor público como pelo setor privado, terão dentro 

do Projeto da Reforma do Aparelho do Estado, uma forma de propriedade pública 

não-estatal, isto é, ela não envolve o uso do poder do Estado, mas não é privada 

porque pressupõe transferências do Estado e não necessariamente está orientada 

para o lucro. A forma de administração será de tipo gerencial e seu controle será 
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feito pelo mercado e pelo Estado. A transformação das atividades e serviços não-

exclusivos do Estado em forma de propriedade pública não-estatal se dará através 

da constituição dos organismos hoje responsáveis por estas atividades, em 

Organizações Sociais. Estas terão caráter público e direito privado o que lhes 

conferirá autonomia administrativa e financeira e possibilidades de contratação de 

novos empregados pelo regime de Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

Manterão um contrato de gestão com o órgão do núcleo estratégico responsável 

pela regulação e controle das atividades e serviços por elas prestados. 

 

Ademais, tem por objetivos consolidar o setor público não-estatal, reduzir 

progressivamente o número de servidores públicos nas áreas prestadoras de 

serviços não-exclusivos do Estado, fortalecer o controle social em relação à 

qualidade dos serviços (controle por resultados) e utilização dos recursos, assim 

como reduzir custos. 

 

 Esta reforma implica a concessão de autonomia financeira e administrativa às 

entidades em questão. O projeto visualiza esta forma de organização para serviços 

não exclusivos do Estado, tais como universidades, escolas técnicas, centros de 

pesquisa, hospitais, museus e o sistema da previdência. 

 

A transformação em organização social, de organismos hoje existentes, se 

dará através de um “programa de publicização”, que implicará na extinção das 

atuais entidades para sua imediata substituição por fundações públicas, de direito 

privado. 

________________ 

 

Para o setor de produção de bens e serviços para o mercado, o plano dá 

continuidade ao programa de privatização das empresas estatais, partindo do 

princípio de que as empresas serão mais eficientes se controladas pelo mercado e 

administradas privadamente. 

 

 De acordo com o Governo, ao final da Reforma Administrativa pretende-se que 

as instituições possam atingir a seguinte situação: 

3 
Idem, ibidem, p. 5. 
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Quadro síntese do que se pretende com a Reforma Administrativa: 
 
 
  Aspecto  Situação Atual    Situação Desejada 
 
 
  Missão  Orientada para    Resultados 

cumprir normas    Melhoria na prestação de serviços 
 
 Estrutura  Burocrática    Flexível 
   Muitos níveis hierárquicos  Poucos níveis hierárquicos 
 
 Processos Lentos     Ágeis 
   Burocratizados    Simples 
   Tradicionais    Utilização de tecnologia 
         de informática e informação 
 
   Cumprimento de rotina  Satisfação do cliente 
 Gestão  Autonomia reduzida   Autonomia elevada 
   Autocrática    Participativa 
   Pouca delegação   Muita delegação 
   Visão na rotina    Visão no cliente 
   Centralização    Disseminação da informação 

da informação 
 
 Controle Fragmentado por setor  Por resultados posteriores 
 
 Acomodado    Motivado 
  Desmotivado    Participativo 
 Quadro Mal distribuído    Redimensionado 
 funcional Mal remunerado   Adequado ao mercado 
  Direcionado à    Direcionado ao cliente 
  burocracia 

Sem qualificação Capacitado 



 38 

2.3 Programa de qualidade e participação na administração pública 

 

 O desenvolvimento desse Programa cumpre a função de principal instrumento 

da mudança para uma cultura gerencial, necessários à implementação de um novo 

modelo de Estado, fortalecendo a gestão participativa, o atendimento ao cidadão, a 

racionalidade no modo de fazer, a definição clara de objetivos, a motivação dos 

servidores e o controle de resultados. 

 

 A ênfase na participação representa o envolvimento de todos os servidores, 

independentemente de nível, cargo ou função, com a melhoria do serviço público, e 

o compromisso de cooperação entre gerentes e gerenciados com a busca de 

solução dos problemas, com o aperfeiçoamento contínuo e com a satisfação dos 

clientes internos e dos clientes externos. 

 

 Como parte integrante do Programa de Qualidade e Participação, foi 

elaborado o Programa de Reestruturação e Qualidade no Poder Executivo Federal, 

que tem como objetivo principal orientar e coordenar a implantação de projetos 

específicos em busca da melhoria da ação governamental. 

 

 Para a implantação deste Programa, o Governo entende como fundamental o 

desenvolvimento do planejamento estratégico para todas as instituições que 

aderirem à proposta. 

 

O planejamento estratégico a ser elaborado pela instituição, de acordo com o 

Governo 4, precisa identificar: 
 

ü a missão da instituição - o que ela faz e para que faz; 

ü a visão de futuro - após a análise de cenários, definir, para um horizonte de 
médio (5 anos) e longo prazo (10 anos ou mais), onde e como a instituição 
deverá estar no futuro; 

 

________________ 

 
 
 
 

4. BRASIL. Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Programa de 
reestruturação e qualidade no poder executivo federal. Cadernos MARE da reforma do 
estado. Brasília: MARE, 1997, p. 9. 
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ü os macroprocessos e os objetivos estratégicos da instituição - no sentido de 
alcançar o cumprimento da missão e que tenham impacto direto no 
atendimento de demanda de seus clientes / usuários, entre outras 
atividades; 

 

ü a análise de ambiente interno e externo - construção de cenários; 
 

ü definição de metas de desempenho - ações concretas e objetivas, neces-
sárias ao cumprimento dos objetivos estratégicos; 

 

üdefinição de indicadores de desempenho - para medir o grau de 
cumprimento de um objetivo e/ou de uma meta. 

 

 

 

Pode-se dizer que o desenvolvimento do planejamento estratégico tem como 

pressuposto o comprometimento dos funcionários, já que tem como um de seus 

princípios básicos a participação de todos. 

 

 O Governo considera imprescindível que cada servidor tenha plena 

consciência da missão institucional e pleno conhecimento dos resultados globais 

desejados, pois só assim ele poderá ter uma participação maior na definição e no 

planejamento do que se pretende atingir, no que diz respeito à elaboração de 

metas, definição de indicadores e concepção dos planos operacionais. 

 

 Para a implantação desse Programa serão feitas articulações institucionais, 

entre a organização interessada e o Ministério da Administração Federal e da 

Reforma do Estado - MARE. 

 

Para viabilizar o cumprimento dos compromissos acordados, será assinado 

um Protocolo de Intenções entre o MARE, o Ministério supervisor (no caso do IBGE 

é o Ministério de Planejamento e Orçamento) e a instituição, que define as 

responsabilidades das partes para consolidação de um Plano de Ação, no qual são 

definidas etapas da reestruturação estratégica da instituição, com estabelecimento 

de prazos e responsáveis. 

 

 

 Como resultado das ações definidas no Plano de Ação, a instituição elaborará 

a primeira minuta de Contrato de Gestão, a ser negociada com o Ministério 
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supervisor. A assinatura do Contrato de Gestão é feita entre o Ministério supervisor 

e a instituição, tendo o Ministério de Administração Federal e da Reforma do 

Estado, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento e Orçamento como 

signatários intervenientes, pois estes órgãos são os gestores dos meios e recursos 

que garantirão as condições operacionais. 

 

 Contudo, para que uma instituição cumpra com efetividade sua missão, é 

imprescindível que suas ações decorram de um planejamento organizado e 

permanente. Para isso, de acordo com o Governo, é preciso abandonar a cultura do 

“planejamento ocasional”. 

 

 No caso específico do IBGE, em abril de 1998, entendendo que seria crucial 

para a continuidade, consolidação e aprofundamento da reorganização e 

modernização interna, iniciada em 1995, a Direção do IBGE iniciou a preparação de 

um programa planejado, discutido e transparente de mudança organizacional, 

através da adesão ao Projeto de Agência Executiva do Governo Federal, conforme 

os procedimentos propostos pelo Ministério da Administração Federal e da 

Reforma do Estado. 

 

Sua etapa inicial será o desenvolvimento de um sistema de planejamento 

estratégico para o Instituto, que faça com que suas metas e custos sejam definidos 

com clareza, possibilitando que seja firmado um Contrato de Gestão que definirá 

relações e compromissos entre o IBGE e o Ministério supervisor, que é o Ministério 

do Planejamento e Orçamento. 

 

O início formal deste trabalho será a assinatura de um acordo tripartite - o 

Protocolo de Intenções - entre o IBGE, o MPO e o MARE, que deve definir a agenda 

deste processo de transformação organizacional, de forma a permitir a assinatura 

do Contrato de Gestão se possível ainda em 1998, com vigência, portanto, a partir 

de 1999. 
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Para tornar isso possível, no entanto, será fundamental a participação e o 

envolvimento de todos, pois será a garantia de que cada servidor terá plena 

consciência da missão institucional do IBGE e dos resultados desejados. 

2.4 Proposta de contratos de gestão para as instituições públicas 

 

Um contrato de gestão típico especifica os objetivos da empresa, em termos 

de impactos econômicos-sociais desejados, metas de produção e/ou quantidades e 

qualidades dos serviços a serem prestados no período de vigência do acordo e os 

recursos que serão fornecidos pelo Estado para a consecução destes objetivos. Em 

contrapartida a empresa terá maior flexibilidade operacional. 

 

O processo de negociação dos contratos tem enfatizado iniciativas gerenciais 

de qualidade e extensão dos serviços prestados, de eficiência no uso de recursos 

humanos, de instalações, de equipamentos e de utilização de recursos públicos; 

níveis de investimentos; modernização de processos de trabalho e de sistemas de 

gerenciamento. 

 

 A implantação do Contrato de Gestão para autarquias e fundações, 

qualificadas como agências executivas ou organizações sociais, será possível com 

o estabelecimento dos objetivos estratégicos e metas a serem atingidos pela 

instituição, em determinado período de tempo, assim como os indicadores que 

permitirão mensurar seu desempenho na consecução dos compromissos 

compactuados no contrato. A instituição e o Ministério supervisor devem assegurar 

no Contrato, entre outros itens, que: 

 

ü os objetivos e as metas tenham coerência com a missão institucional; 

 
ü as metas e os indicadores sejam úteis para permitir o aprimoramento do 

desempenho; 
 

ü os indicadores sejam apropriados para comunicar os resultados; 
 
ü tenham sido identificados, de forma clara, as fontes básicas de dados e os 

procedimentos de coleta e que existam mecanismos para controle da 
validade dos dados; 
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ü a linguagem utilizada possa ser compreendida por pessoas que não per-
tençam à instituição; 

 

ü conste do documento, quando necessário, um glossário com os termos-
chave, de forma a evitar diferentes interpretações quanto ao que se 
pretende alcançar; 

 

ü meios e condições necessários à execução dos compromissos pactuados: 
explicitação dos recursos disponíveis e dos níveis de autonomia concedidos 
à instituição; 

 

ü sejam estabelecidas as condições de vigência, renovação, revisão, 
suspensão e rescisão do contrato; 

 

ü sejam definidos os responsáveis e as conseqüências decorrentes do 
descumprimento dos acordos estabelecidos. 

 

 Todavia, de acordo com Andrade: 
 

“A implantação do contrato de gestão nas instituições 
públicas deve apresentar algumas limitações e 
dificuldades. A natureza da atividade desenvolvida pelas 
instituições gera dificuldades metodológicas, que são 
agravadas por resistências institucionais e despreparo 
gerencial. Poucas são as entidades que dispõem de 
recursos para a elaboração de um plano de trabalho 
consistente, de informações gerenciais, mensuração de 
custos operacionais e indicadores de desempenho 
confiáveis.” 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

5. ANDRADE, Nilma Maria de. O Contrato de gestão como um instrumento de 
modernização do estado. Dissertação de mestrado em Administração Pública - Escola 
Brasileira de Administração Pública. Rio de Janeiro: FGV/EBAP, 1995, p. 21. 
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 Entre as limitações e dificuldades, podem ser destacados os seguintes 

aspectos: 
 

© dificuldade para a definição de indicadores para acompanhamento da 
realização das metas. 

 

© desconsideração da demanda potencial e de estatísticas da qualidade dos 
serviços prestados. 

 

© concentração em objetivos e metas de eficácia, para o período de vigência 
do contrato. 

 

 Dentro dos institutos de pesquisa, como o IBGE, por exemplo, merecem 

destaque, os seguintes pontos: 
 

ü dificuldade de alocação dos recursos (humanos e materiais) aos objetivos e 
metas selecionados. 

 

ü exigência de desenvolvimento de sistemas matriciais de acompanhamento 
de custos de projeto. 

 

ü existência de alta capacitação técnica gerencial. 
 

ü dificuldade, em função da natureza da atividade, em realizar avaliação da 
qualidade dos serviços prestados. 

 

ü ausência de indicadores de efetividade e eficiência. 

 

No sentido de superar essas limitações e dificuldades, e tornar possível o 

aperfeiçoamento da estrutura organizacional para atender todas as estratégias 

definidas para a organização, bem como o cumprimento de todas as etapas dos 

Programas indicados na proposta de Reforma e o fortalecimento do seu papel 

social no sentido de atender toda a sociedade com informações estatísticas de 

qualidade, em um tempo reduzido e em diferentes meios de consulta, será 

fundamental aprofundar o conhecimento sobre como desenvolver um planejamento 

integrado através do inter-relacionamento das diferentes etapas dos planejamentos 

estratégico, tático e operacional. 

 

Essa dissertação procurou, desta forma, identificar os elementos que 

fornecessem o embasamento teórico necessário para o desenvolvimento da 

administração estratégica. 
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 Como seria inviável apresentar toda a teoria existente, bem como fazer uma 

síntese de todos os assuntos, buscou-se identificar aspectos essenciais para cada 

tema e realizar uma análise sobre a possibilidade e os desafios a serem 

enfrentados pelo IBGE para tornar possível a implementação de um planejamento 

organizacional integrado, que dê suporte ao Plano de Ação definido no Contrato de 

Gestão entre a instituição e o Governo. 
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CAPÍTULO 3 - Do Planejamento Tradicional à Administração 

Estratégica 

 

3.1 A evolução do planejamento organizacional 

 

A origem do planejamento é de fácil percepção segundo Carvalho, pois 

segundo o autor: “pode-se mesmo afirmar que o homem começou a planejar a 

partir do momento em que começou a pensar”. 1 

 

Sobre esse aspecto Parson ressalta que: “mesmo em épocas pré-históricas, 

quando os seres humanos eram apenas caçadores, havia necessidade de 

planejamento. Na realidade, a própria sobrevivência dependia de cooperação e de 

planejamento”. 2 

 

Para as empresas, o planejamento tornou-se essencial após a Revolução 

Industrial, à medida que cresciam em tamanho e em número era possível observar 

que, sem o desenvolvimento de um modelo conceitual que proporcionasse uma 

verdadeira revolução de hábitos e procedimentos, não seria viável haver produção 

em massa sem planejamento e sem meios eficazes de transporte e comunicação. 

 

Tendo como ênfase a racionalização dos métodos e sistemas de trabalho, as 

teorias desenvolvidas sobretudo por Frederick Taylor e Henri Fayol, tornaram 

possível o aumento da produtividade e a simplificação do trabalho. Segundo esses 

autores, administrar era basicamente planejar a ação, organizar as funções, assistir 

à execução do planejado e controlar os resultados. 
 

 

 

 

 

________________ 

 

 

 

1. 
CARVALHO, Horácio Martins de. Introdução a teoria do planejamento. São Paulo: 
Brasiliense, 1978, p. 13-14. 

 
2.   PARSON, Mary Jean & CULLIGAN, Matthew. Planejamento - de volta às origens. São 

Paulo: Best Seller, 1988, p. 12. 
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Um aspecto a ser observado, no entanto, é que as teorias a respeito das 

técnicas para aumentar a eficiência interna das organizações foram desenvolvidas 

sem enfrentar os desafios mercadológicos atuais. Todas as empresas eram 

administradas a partir de um enfoque de sistema fechado, onde o problema 

principal era otimizar a eficiência interna a fim de aumentar a produção. 

 

 Segundo Munoz Amato 3, a tendência para elaborar planos globais a longo 

prazo e criar instituições com tal fim foi possível a partir de 1928, na União 

Soviética, com o primeiro Plano Qüinqüenal de Governo. A partir da Segunda 

Guerra Mundial, a prática estendeu-se por quase toda a Europa e também por 

alguns países de outros continentes. 

 

Logo após a Segunda Guerra Mundial, com os desenvolvimentos social e 

econômico e as ameaças de sobrevivência em decorrência de um mercado mais 

fortemente competitivo, houve uma nova mudança no conceito de empresa. Foi 

possível observar que para garantir a sobrevivência harmoniosa das organizações, 

era fundamental conhecer e se adaptar aos outros sistemas ou subsistemas do 

ambiente. Desta forma, todas as empresas que quisessem aproveitar as 

oportunidades que se ofereciam de crescimento, precisariam interagir com o 

ambiente. 

 

 Essas condições levaram ao conceito de empresa como organismo. Como 

todos os organismos, as empresas têm um objetivo próprio, a sobrevivência, para a 

qual o crescimento é considerado essencial. O ambiente passou então a ser 

considerado uma fonte renovadora de recursos das empresas e o conhecimento 

mais profundo sobre ele possibilitou à organização estar em sintonia com o mundo. 

 

 

 

________________ 

 

 

3. 
MUNOZ AMATO, Pedro. Planejamento; tradução, adaptação e prefácio de Benedicto Silva. 

Cadernos de Administração Pública. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1962, p. 6-7. 
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 A crescente rapidez das mudanças ambientais foi revelando a limitação das 

técnicas até então utilizadas. Gradualmente, o planejamento deslocou sua ênfase 

para a compreensão dos fenômenos que ocorriam no mercado. 

 

Sobre esse aspecto Carvalho considera que: 

 

“O conhecimento, cada dia maior, de métodos e técnicas 
de intervenção sobre a realidade social tem conduzido 
tanto os governos de Estado como a iniciativa privada a 
adotarem, explicitamente, o planejamento em suas 
atividades como uma das formas mais racionais de 
administrar os recursos e minimizar os riscos de ação”. 4 

 

 Aos poucos, a expressão “longo prazo” foi cedendo espaço à expressão 

“estratégia” que na década de 70 passaria a predominar. 

 

A partir dessa década, as mudanças e as incertezas ambientais mostraram-se 

tão fora de controle que as simples adaptações e ajustes já não eram suficientes 

para garantir a sobrevivência das organizações. Logo identificou-se que o 

planejamento estratégico, através da definição clara da missão e quais os 

caminhos a seguir para atingir os objetivos e metas estabelecidos, era um 

procedimento lógico capaz de compreender as mudanças em andamento, auxiliar 

efetivamente os esforços de manterem pró-ativas as organizações no ambiente e 

traçar diretrizes de novos rumos. 

 

 Um aspecto importante a ser observado é que no planejamento estratégico 

existe uma ênfase maior na identificação de soluções de problemas relacionados 

com os ambientes externo e interno das organizações, trazendo uma preocupação 

maior com as novas tendências, descontinuidades e surpresas. 

 

 

 

 

________________ 

 4. 
CARVALHO. Op. cit. p. 13. 
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 É possível observar facilmente que a bibliografia sobre planejamento 

estratégico em empresas privadas vem sendo desenvolvida há décadas, mas 

pouco dela tem-se transformado em ações aplicáveis à realidade das instituições 

públicas, notadamente as da administração direta. 

 

De acordo com Munoz Amato5 o planejamento se concretiza a partir da 

formalização de um plano, que consiste na definição de objetivos, na ordenação de 

recursos materiais e humanos, na determinação de métodos e formas de 

organização, no estabelecimento de medidas de tempo, quantidade e qualidade, na 

localização especial de atividades e em outras especificações necessárias para 

canalizar racionalmente a conduta de uma pessoa ou de um grupo. 

 

Contudo, alerta para o fato de que não há nenhuma maneira universalmente 

correta de elaborar um plano, pois, como um indivíduo pode traçar, 

sistematicamente, o próprio rumo de ação, pensando antes de agir, ao invés de se 

deixar conduzir pelos hábitos, pelo subconsciente, pela ignorância ou por qualquer 

impulso irracional. Assim, também é facultado a uma entidade administrativa 

planejar seu respectivo trabalho. 

 

Após diversos fracassos, segundo Carvalho6, o ceticismo sucedeu à euforia de 

elaboração de planos. Paralelamente a essa tomada de consciência observava-se 

que a implantação do processo de planejamento no seu conjunto, e não apenas a 

elaboração do plano, era mais complexa do que o estimado. A falta de operação 

sistemática desse processo provocava disfunções graves chegando mesmo a 

invalidar os esforços de preparação do plano. Acentuou-se, a partir daí, a 

preocupação em implantar o processo de planejamento e adotar as técnicas e 

métodos mais adequados para a sua operacionalização. 

 

 

 

 

________________ 

 
5.  MUNOZ AMATO. Op. cit. p. 3-12. 
 
6. CARVALHO. Op. cit. p. 12. 
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Desta forma, para tornar o planejamento possível passou-se a analisar 

minuciosamente aspectos relevantes sobre: 

 
© os clientes: o que o cliente quer? como? 

 
© a concorrência e possíveis parceiros: formas de atuação das demais 

instituições e a possível parceria com instituições internacionais e 
nacionais. 

 
© a análise conjuntural: a questão das reformas, eleições, salários, sindicato, 

contenção de despesas. 
 

© o governo: conjuntura, dependência financeira, alterações salariais. 
 

© a própria empresa: condições de reação em direção aos objetivos fixados, o 
perfil tecnológico, os recursos humanos e financeiros, crenças/doutrinas - a 
cultura da empresa. 

 
© os informantes: pesquisa, qualidade, agregação da informação, sigilo, entre 

outros. 
 

Na década de 80, a administração estratégica surgiu para por fim a um dos 

principais problemas apresentados pelo planejamento estratégico: a 

implementação. 

 

 Para Gluck (apud Tavares)7, a administração estratégica, utilizada a partir da 

década de 80, alia o planejamento estratégico com a tomada de decisão 

operacional em todos os níveis e deve ser desenvolvida através dos seguintes 

mecanismos: 

 

© um esquema de planejamento de maneira a permear toda a organização e 
tornar mais fácil a tomada de decisões e a alocação de recursos; 

 

© um processo de planejamento que estimule o raciocínio dos dirigentes das 
organizações; 

 

© um sistema de valores que reforce o envolvimento efetivo dos gerentes e 
funcionários, comprometendo-os com a estratégia da empresa. 

 

________________ 

 
7. 

TAVARES, Mauro C. Planejamento estratégico - a opção entre sucesso e fracasso 
empresarial. São Paulo: Harbra, 1991, p. 15. 
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Entre os benefícios da administração estratégica podem ser citados: 
 

ü dá apoio aos gerentes com informações e agiliza o processo decisório; 

ü agiliza e fortalece o processo orçamentário; 

ü minimiza a disputa organizacional; 

ü permite maior interação da empresa com o ambiente; 

ü promove a descentralização do processo de planejamento; 

ü desenvolve a capacidade gerencial; 

ü orienta a formulação dos planos de longo prazo, contingencial, de 
ações imediatas, táticos, operacionais e organizacionais.  

 

Carvalho8 considera que as variáveis determinantes da necessidade de 

planejar podem ser analisadas sob três enfoques básicos: psicológico, econômico 

e político-social. 

 

Na abordagem psicológica, o processo de planejamento é representado 

genericamente pelas fases conhecimento da realidade, decisão, ação e crítica, e é 

inerente à atividade humana inteligente. 

 

Assim, um esforço humano complementar é representado por ações 

voluntárias desenvolvidas a partir da forma mais complexa do pensar que é o 

raciocínio, onde uma série ordenada de passos intelectuais é desenvolvida de tal 

forma que o último passo depende do primeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 
8. 

CARVALHO. Op. cit. p. 17-29. 
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Contudo, o autor afirma que a participação do conhecimento intuitivo no 

processo decisório humano é crescente, e que pode aparentar um paradoxo 

enfatizar procedimentos lógico-científicos como processo de planejamento e, ao 

mesmo tempo, acentuar-se o papel da intuição nesse processo. Com isso, é 

possível observar que o processo decisório exige uma dinâmica intelectual onde a 

criatividade para enfrentar situações difíceis e complexas se faz cada vez mais 

necessária. 

 

O autor considera que a intuição, certamente, participa do processo decisório 

e com isto exige, crescentemente, criatividade para enfrentar situações complexas. 

 

Na abordagem econômica, a sociedade procurando atender às suas 

necessidades básicas enfrenta constantemente problemas de distintas dimensões. 

Os períodos mais agudos, onde problemas cruciais apontam, caracterizam as 

denominadas crises do sistema econômico, afetando substancialmente o processo 

de desenvolvimento econômico e social. 

 

Na abordagem político e social, discute-se a institucionalização do processo 

de planejamento na sociedade. A vida coletiva depende, crescentemente, de 

organizações, implicando na consideração de muitas variáveis (interdependência, 

participação, direção, responsabilidade, regulação, cooperação) no processo 

decisório, isto significa, “ampliação da consciência crítica para suplantar a 

ambigüidade, superação do individualismo para afirmar a individualidade”. 
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Da análise dessas abordagens, segundo Carvalho 9, é possível concluir que o 

planejamento se torna imprescindível em face de sua inerência à atividade humana 

inteligente, da crescente complexidade das atividades econômicas e da imposição 

de um maior consenso e organização no direcionamento da vida coletiva.  

 

 Para as instituições públicas restam as premissas que não invalidam a 

aplicação do planejamento estratégico, mas que, na verdade, dificultam sua 

implementação. 

 

As premissas, segundo Eck & Tubaki, podem ser vistas da seguinte forma: 

 

© A organização privada vive um ambiente competitivo, onde seu 
desenvolvimento só é possível com base na conquista e manutenção de 
mercados. Diferentemente, “as instituições públicas não têm sua 
estratégia de crescimento baseada na competição, nem são 
administradas ou avaliadas por um sistema de ganhos e perdas no 
sentido mercadológico. Sua estratégia de desenvolvimento baseia-se no 
alcance de seus objetivos sociais, que justificam sua existência na 
sociedade”. 10 

 

©  O planejamento global das instituições públicas não possui um processo 
racional de análise de oportunidades e ameaças, pois não sofre os 
mesmos tipos de ameaças, nem busca as mesmas oportunidades. Seus 
dirigentes não possuem, via de regra, autonomia e sua sobrevivência 
prescinde desta autonomia gerencial sobre o ambiente. 

 

© Por último, a eficácia das empresas privadas depende da capacidade de 
adaptação às novas demandas, tendo em vista as freqüentes alterações 
ambientais, enquanto as instituições públicas “têm dificuldade de realizar 
mudanças repentinas devendo, normalmente, deixar transparecer 
continuidade, coerência e estabilidade”. 

 

 

 

 

 

______________ 

 
9.    CARVALHO. Op. cit. p. 29. 
 
10.  ECK, Johaness & TUBAKI, Edson M., Administração estratégica no setor público federal,  

XVIII ENANPAD, 1994, p. 91. 
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 Entretanto, em que pese às limitações na aplicação da teoria de planejamento 

estratégico, entende-se que alguns princípios fundamentais podem ser analisados 

no contexto das organizações públicas, pois percebe-se que a incerteza ambiental 

é um fato típico para todas as organizações de mundo moderno, sejam elas de 

natureza pública ou privada. 

 

 No caso específico da administração pública, Motta 11 lembra que “as 

pressões comunitárias por mais e melhores serviços provocam revisões nas 

funções do Estado, e questionam-se tanto as formas de ação quanto a própria 

legitimidade das instituições. Na busca de qualidade e eficiência, as organizações 

públicas se assemelham às empresas privadas.” 

 

 Com base nesses argumentos espera-se que qualquer formulação estratégica 

traga à reflexão questões tais como: qual o verdadeiro objetivo da organização e 

como esta deve se estruturar para cumpri-los de forma eficaz. Cabe lembrar ainda 

que na concepção de qualquer objetivo devem ser considerados sempre aspectos 

culturais dos funcionários da organização: valores, atitudes e motivações, recursos 

técnicos, financeiros e humanos que deverão ser aplicados para atingir os objetivos 

e metas. 

 

 No caso específico das instituições públicas, pode-se considerar que não 

ficarão imunes as mudanças propostas da reforma administrativa que o Governo 

federal está apresentando para elas. 

 

 

 

 

 

______________ 

 

 

11.  Idem. Transformando a organização: a teoria e a prática de inovar. Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 1997, p. XV - Introdução. 
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 Além disso, não é suficiente para as instituições públicas ter seus objetivos 

bem delineados, pois para compreendê-los corretamente é necessário entender o 

contexto, a ambiência na qual se insere e que está em permanente mudança. 

 

 Uma avaliação interessante, segundo Sink e Tuttle 12, quanto à prática de 

planejamento estratégico nas instituições americanas, mas que pode ser 

facilmente constatada nas instituições brasileiras, é a de que na maioria das vezes 

os planejamentos: 

 

© são formais e burocráticos; 

© enfatizam os planos (os produtos) sem levar em conta os processos; 

© são comandados pelo orçamento; 

© envolvem apenas a alta gerência e seus consultores; 

© são desligados de muitas realidades operacionais. 

 

 Para esses autores, o planejamento eficaz de uma instituição deve: 

 

© envolver mais pessoas dentro da organização; 

© ser estruturado, porém menos formal; 

© enfatizar o plano (produto) e o processo; 

© comandar o orçamento; 

© criar maior equilíbrio entre marketing, finanças e operações; 

© ampliar os horizontes de planejamento; 

© vincular mais eficazmente o planejamento das ações. 

 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

12.  SINK, D. Scott & Tuttle, Thomas C. Planejamento e medição para a performance. Rio de 
Janeiro: Qualitymark Editora, 1993, p. 20-21. 
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É justamente neste sentido que imagina-se que seja possível a análise de 

alguns conceitos estratégicos nas organizações públicas, pois ao formular 

questões estratégicas será possível entender qual o verdadeiro objetivo da 

instituição em análise e que perfil deverá assumir para que possa, atendendo às 

demandas futuras, cumprir sua missão social. 

 

É evidente que para viabilizar transformações, será fundamental que elas 

sejam gradativas, pois eliminar certos órgãos, reformular organogramas e rever 

procedimentos, são condutas válidas, mas insuficientes para a implementação de 

novas tecnologias e formas organizacionais mais adequadas à realidade. 

 

Para tanto, será fundamental transformar estruturas formais, alterando-se 

correlações de poder, estruturas organizacionais, atitudes, interesses, ideologias e 

capacidade tecnológica. Contudo, em vez de tentarem-se reformas globais, 

facilmente bloqueadas, devido à rigidez e à grande resistência à mudança nas 

organizações públicas, deve-se escolher alguns nichos estratégicos que 

demonstrem potencial de mudança. 

 

Com esse mesmo ponto de vista, Santos13 alerta que o cenário econômico 

mundial apresenta um nível de instabilidade das variáveis macroeconômicas que 

pode interferir no desempenho de qualquer empresa ou setor, sendo fundamental a 

utilização eficiente dos recursos, de forma a vencer as dificuldades e maximizar as 

potencialidades. 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

 

13.  SANTOS, Luiz Alberto A. dos. Planejamento e gestão estratégica nas empresas. São 
Paulo: Atlas, 1992, p. 13-17. 
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Um primeiro aspecto a ser observado dentro da proposta de analisar as 

possibilidades e os desafios de adoção de administração estratégica, através do 

desenvolvimento de planejamento integrado no IBGE, é que a utilização da palavra 

“integrado”, na verdade, tem como objetivo indicar que todos os seus componentes 

devem estar devidamente sincronizados e, como veremos mais adiante, 

seqüencialmente ajustados. 

 

3.2  Planejamento organizacional integrado 

 

O processo de evolução dos conceitos e procedimentos gerenciais, ocorrido 

ao longo de muitos anos, mostra, na prática, que a atividade de planejamento, ao 

contrário do que admitia-se no passado, não deve ser desenvolvida apenas em 

algumas épocas do ano. Ela deve ser integrada entre os diversos sistemas 

administrativos e a estrutura organizacional, bem como continuamente avaliada 

para que seus desvios sejam corrigidos. 

 

 Além disso, o objetivo principal deste modelo de planejamento é ajudar os 

vários níveis de gerência a definir seus problemas e a produzir novas estratégias 

que permitam à instituição mudar seus rumos para se ajustar às novas 

circunstâncias. 

 

 A etapa inicial do planejamento integrado consiste no desenvolvimento das 

seguintes etapas: estratégica, tática e operacional. Para visualizar melhor a 

proposta de planejamento integrado a ser adotada, pode-se observar a figura a 

seguir: 
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PLANEJAMENTO INTEGRADO 
 
        Ambiente 
 
 

  
Fases do Planejamento 

 
 
Nível de Decisão 
 

 
Estratégico 

 

 
          Tático 

 

 
     Operacional 

 
 
Direção 
 

 
Formulação da 
Missão, Visão, 

 
 
   Definição das 

 
 
 

 
Departamentos/ 
Gerência 
 

Macrodefini-
ções 
e Avaliação de 
Desempenho 

  estratégias  
setoriais e planos 
de ação com 
objetivos, 

Implementação 
das metas e 
ações  

 
Supervisão/ 
Técnicos 
 

 
 
 
 

prazos, 
recursos e 
resultados 

 
 
 
 

  
Alguns Alicerces (Premissas): 

 
aestrutura organizacional integrada 
aplanejamento orçamentário com estruturas de 

custos 
asistemas de informações estratégicas 
amudança na cultura organizacional 

 
 
 
 É possível verificar a partir deste quadro ilustrativo que para viabilizar o 

planejamento integrado, entende-se como fundamental a existência de alguns 

alicerces de integração. Os alicerces a serem observados são: a utilização de uma 

estrutura organizacional integrada, a programação orçamentária visando à 

montagem de estrutura de custos, o desenvolvimento de um sistema de 

informações estratégicas e a possível mudança na cultura organizacional. Esses 

alicerces fornecem o suporte mínimo necessário ao planejamento estratégico, 

tático e operacional a ser definido para qualquer organização. 

 

 Segundo Motta, “a estratégia permeia toda a organização, embora existam 

níveis diversos de formulação estratégica”. Além disso, “as diferenças entre 
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formulação tática e a estratégica são de escopo, amplitude, escala de ação e de 

tempo”. Desta forma, “tática se refere a dimensões de curto prazo, de objetivos 

restritos, e a decisões e ações pró-ativas e adaptativas de alcance limitado. 

Estratégia diz respeito a todo um direcionamento de longo prazo, que estabelece a 

base para que as diferentes táticas sejam continuamente direcionadas para um 

propósito mais amplo”.14 

 

 Decisões operacionais, táticas e estratégicas são tomadas em todos os níveis 

de organização e não são necessariamente separáveis por níveis hierárquicos. Por 

outro lado, as informações para as decisões estratégicas devem ser captadas e 

processadas em todos os níveis hierárquicos. 

 

 De acordo com Leitão, “A etapa tática do processo de planejamento cresceu 

de importância, após fracassarem as primeiras tentativas empresariais de utilização 

das metodologias de planejamento estratégico. Tais fracassos deveram-se, em 

parte, a pouca importância que se dava à etapa tática do processo, referente à 

implantação das estratégias” 15. Observou-se, assim, que é mais difícil implantar a 

estratégia do que formulá-la. 

 

O planejamento estratégico se encarrega das decisões que nortearão os 

rumos que a organização irá tomar, para tanto elabora o Plano Estratégico 

indicando as estratégias básicas que serão seguidas. Neste nível o planejamento 

de objetivos acontece a longo prazo. 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

O planejamento tático elabora planos de ação, com a definição do que deverá 

ser implantado em cada setor / departamento da organização com base no que foi 

14. 
MOTTA, Paulo Roberto. Gestão contemporânea: a ciência e a arte de ser dirigente. Rio de 
Janeiro: Record, 1995, p. 91. 

 
15.

 LEITÃO, Dorodame Moura. Administração estratégica; abordagem conceitual e 
atitudinal. Rio de Janeiro: SENAI/ DN, PETROBRAS, 1995, p. 65. 
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estabelecido no plano estratégico. Os planos são desenvolvidos através de projetos 

e atividades, com a definição de suas etapas, prazos, cronogramas e dos recursos 

de toda ordem, tais como: recursos financeiros, humanos, tecnológicos e de 

marketing. Nesta fase, é oportuna a definição dos indicadores a serem utilizados 

em sua avaliação.  

 

O planejamento operacional se encarrega de adotar as decisões que 

implantarão as medidas definidas no plano estratégico e propostas pelos planos de 

ação. É mais detalhado e seus objetivos são a curto prazo. 

 

 No sentido de tornar possível um estudo mais detalhado do planejamento 

integrado em uma instituição pública, utilizando-se o planejamento estratégico, 

tático e operacional, torna-se fundamental descrever as etapas indicadas no quadro 

apresentado neste tópico. 

 

3.3 As diferentes fases dos planejamentos estratégico, tático e 

operacional 
 

1ª fase: O planejamento estratégico 

 
    Estratégia   è   O que fazer   
 

          æ 
           è  Planejamento 
                      Estratégico 

          ä 

   Planejamento  è   Como fazer        ⇓ 
 
              Fazendo as 
             coisas certas 

 

 

O planejamento estratégico pode ser entendido como o processo utilizado 

para o estabelecimento de objetivos alinhados com as políticas, metas e princípios, 



 60 

bem como os fatores de relevância ao ambiente organizacional levando-se em 

conta o ambiente externo. 

 

 Além disso, pode-se considerar o planejamento estratégico como a utilização 

eficaz dos meios disponíveis na organização para exploração de condições 

favoráveis existentes nos ambientes externo e interno. 

 

 Mintzberg 16 cita os 5 Ps para o planejamento estratégico: 
 

© Plan  - plano: deve ter um tipo de ação de intenção consciente e uma 
diretriz básica para lidar com uma situação; 

 

© Pattern  - padrão: deve existir uma consistência no comportamento 
que deverá ser mantida pela empresa; 

 

© Ploy - manobra: deve haver uma atuação específica, com a intenção 
de sobrepujar um oponente ou concorrente; 

 

© Position - posicionar: como meio de colocar uma organização, um 
produto ou uma marca em um ambiente competitivo; 

 

© Perspective - perspectiva: dá clareza ao objetivo e seu conteúdo 
consiste não somente de uma posição escolhida, como de uma 
maneira arraigada de perceber e ser percebido pelo mercado. 

 

 O planejamento estratégico pressupõe que as organizações desejem 

desenvolver-se positivamente para o futuro, implicando, portanto, no conhecimento 

de sua área de eficácia e eficiência, bem como dos limites da organização e das 

variáveis que compõem o ambiente externo, relacionadas à comunidade, às 

tecnologias e aos valores do qual a organização está inserida. 

 

 

 

 

______________ 

 Assim, o planejamento estratégico pode ser dividido nos seguintes passos: 

 

1°. passo: A formulação da Missão institucional 

 

16.  MINTZBERG, Henry. The strategy concept : Five Ps for strategy - California Mannagement 
Review - Fall - 1987, p. 10. 
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 Definir a missão institucional, a razão de sua existência na sociedade, é o 

ponto de partida da atividade de planejamento estratégico. 

 

A missão institucional pode ser formulada a partir da definição da atividade a 

desempenhar pela empresa, pelo público e clientelas a serem atingidos, pela 

tecnologia a ser utilizada, pelas fronteiras geográficas de ação, pelos benefícios 

demandados x benefícios oferecidos, e pelas crenças e valores dos dirigentes. 

 

 A missão, de acordo com Motta 17, pode incluir a definição de objetivos gerais, 

com áreas específicas de atuação ou o que se pretende realizar, ou políticos, com 

conjunto de valores que deve descrever a maneira pela qual a organização pretende 

atingir seus objetivos. Na área pública muitas vezes a missão é definida de forma 

excessivamente genérica para garantir consenso e apoio político à organização. 

Assim, é importante especificar a missão, através de objetivos gerais e específicos. 

 

 Estabelecer a missão organizacional é parte importante de tarefa da 

administração, pois, de acordo com Certo e Peter 18 : 
 

© ajuda a concentrar o esforço das pessoas para uma direção comum; 

© ajuda a assegurar que a organização não persiga propósitos conflitantes; 

© serve de base lógica geral para alocar recursos organizacionais; 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

 

© estabelece áreas amplas de responsabilidades por tarefa dentro da 

organização; 

© atua como base para o desenvolvimento de objetivos organizacionais. 

17. 
Idem. Textos da disciplina: Gestão estratégica - roteiro das aulas . Rio de Janeiro: 
EBAP/CIPAD, 1992, p 9-10. 

 
18. 

CERTO, Samuel C. & PETER, J. Paul. Administração Estratégica; planejamento e 
implantação da estratégia. São Paulo: Makron Books, 1993, p. 77. 
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 A declaração da missão organizacional deve ser desenvolvida através dos 

seguintes elementos: produtos e serviços da organização; mercado - clientes da 

organização; tecnologia utilizada; objetivos gerais da organização; filosofia da 

organização - crença e valores básicos. 

 

 Como característica desse processo, a falta ou indefinição de objetivos gera a 

ausência de indicadores de desempenho da organização, pois aqueles 

formalmente estabelecidos são tão gerais que não permitem se constituir em 

referência. Fica, assim, a sociedade sem parâmetros para avaliar a necessidade da 

existência de determinada instituição. 

 

 Segundo Bryson, “A missão especifica os propósitos da organização e os 

valores que orientam suas ações. Caso esses propósitos não estejam dirigidos 

para fins úteis e justificáveis socialmente, a organização não terá a garantia de 

contar com os recursos necessários à sua sobrevivência por muito tempo.” 19 

 

 De acordo com o autor, deve-se considerar como usuário, qualquer pessoa, 

grupo ou organização que demanda parte da sua atenção, recursos ou saída, ou é 

afetado de alguma forma por esta saída. Entre esses usuários estão os clientes, 

cidadãos, contribuintes, governo, empregados, grupos de interesse, partidos 

políticos e outros governos. O sucesso de qualquer organização pública ou sem fins 

lucrativos, desta forma, depende principalmente da sua capacidade em satisfazer 

as necessidades desses usuários. 

 

 

 

______________ 

 

 Fazendo-se um breve resumo do texto de Senra, é oportuno apresentar a 

missão institucional do IBGE, que possivelmente deverá ser alterada após um 

debate mais amplo, quando for realizado o planejamento estratégico para a 

instituição. 

19. BRYSON, John M. Strategic planning for public and nonprofit organizations: a guide to 
strenghthenin and sustaining organizational achievement. Londres, Jossey-Bass, 1989, p.96. 
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“O IBGE tem como principais atividades a produção de um 
conjunto básico de estatísticas, informações sociais, 
demográficas, econômicas, geodésicas, cartográficas e 
geográficas e a realização de sínteses globais e estudos 
específicos, elaborados para subsidiar a ação 
governamental. Os resultados das pesquisas podem ser 
utilizados por organizações internacionais e governamentais 
(nacionais e estrangeiras), por organizações não-
governamentais como órgãos de classe, associações e 
institutos de pesquisa, e por qualquer pessoa que necessite 
de informações para exercer suas atividades 
profissionais.”20 

 

2°. Passo: A definição da Visão 

 

 A visão é a construção imaginativa das preferências e intenções dos gerentes 

sobre o futuro desejado da unidade organizacional ou da organização em relação 

ao ambiente. Assim, de acordo com a proposta do Governo, devem-se definir, após 

a análise de cenários, a visão para um horizonte de médio (5 anos) e longo prazo 

(10 anos ou mais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

3°. passo: A formulação de macro-definições a partir das análises ambientais 

externa e interna 

 

20. SENRA, Nelson de Castro. Prefácio do catálogo do IBGE - Informações Estatísticas. Rio de 
Janeiro: IBGE, v. 1, 1993, p. 1. 
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O terceiro passo consiste na elaboração de um plano que define o 

posicionamento diante das ameaças e oportunidades identificadas no ambiente 

externo de uma empresa, dentro de um período de tempo estudado. Como o 

ambiente é mutável, é também uma atividade contínua que se desenvolve de forma 

sistematizada visando ao alcance dos objetivos definidos. 

 

 Esta atualização constante permite uma maior proteção das empresas frente 

às mudanças não previstas anteriormente e que fazem parte de uma avaliação das 

tendências futuras. 

 

 É comum a crença de que produzir informações para o planejamento consiste 

em um esforço inútil e em uma carga adicional de trabalho. Os objetivos 

organizacionais são definidos de forma ampla e imprecisa, se houver crescimento 

deve-se atribuir ao que foi concedido pela ambiência. 

 

 Um aspecto importante de acordo com Motta é que: “Mesmo quando o 

planejamento estratégico não possibilita o direcionamento da organização, segundo 

objetivos claros e tangíveis, ensina aos dirigentes e demais participantes do 

processo sobre a ausência de informações, demandas externas e capacidade 

interna de respostas. Só isso já o justificaria plenamente”.21 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

 

Segundo Rivas 22, a avaliação do ambiente atual da empresa e as tendências 

previsíveis, de acordo com aspectos externos e internos à empresa, e a 

identificação de ameaças e oportunidades no ambiente externo e de pontos fracos 

21. MOTTA, Paulo Roberto. Gestão contemporânea: a ciência e a arte de ser dirigente. Rio de 
Janeiro: Record, 1995, p. 101. 
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e fortes no ambiente interno, determinam a base para a definição de objetivos e 

formulação de estratégias. 

 

Uma das maiores dificuldades que as empresas encontram ao planejar é a 

obtenção de informações sobre os ambientes interno e externo. Assim, algumas 

perguntas são importantes: Quais são nossos pontos fortes e fracos? O que poderá 

ser desenvolvido? Quais as ameaças? Que mudanças poderão ocorrer? 

 

De acordo com Stoner 23, o ambiente externo consiste nos elementos de fora 

de uma organização que são importantes para seu funcionamento. As 

organizações não são auto-suficientes, nem são isoladas dentro de si mesmas. 

Trocam recursos com o ambiente externo e dele dependem para sua sobrevivência. 

As matérias-primas, o dinheiro, a mão de obra e a energia são insumos do 

ambiente externo que as organizações adquirem, transformam em produtos ou 

serviços e depois oferecem como produtos ao ambiente externo. 

 

Algumas variáveis importantes de ação indireta do ambiente externo 

(macroambiente) podem ser identificadas segundo Vasconcelos Filho 24: 

 
ü econômicas: crescimento do PIB, balança de pagamentos, reservas 

cambiais, taxas de juros e de inflação, arrecadação, distribuição de 
renda; 

 
 
 
______________ 

 

 
 
 
 
 
 

ü sociais: estrutura sindical - tipos de organização, conflitos, grau de 
participação, características ideológicas; sócio-econômica - condições 
de vida, percentual da população em cada segmento; 

 

ü culturais: índice de alfabetização, escolaridade, veículos de 
comunicação; 

22. RIVAS, Teobaldo. Planejamento empresarial - parte I: Planejamento Estratégico, 
Faculdades Positivo, 1988, p. 10-14. 

 
23. STONER, James A. F. Administração, traduzido por José Ricardo Brandão Azevedo. Rio de 

Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 1985, p. 42. 
 
24. 

VASCONCELOS FILHO, Paulo de. Planejamento e controle - uma proposição brasileira. 
Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científica, 1983, p. 98-99. 
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ü demográficas: densidade populacional, índices de natalidade e de 

mortalidade, taxa de crescimento demográfico, distribuição da 
população segundo sexo, idade e estrutura familiar; 

 
ü tecnológicas: mudanças tecnológicas, capacidade para aquisição e 

desenvolvimento de tecnologia; 
 

ü legais: trabalhista, tributária; 
 

ü ecológicas: uso do solo e meio ambiente e poluição; 
 

ü políticas: estrutura e fatores de poder - partidos políticos, sindicatos, 
instituições religiosas, forças armadas, associações de classe, 
empresas multinacionais, estatais, ministérios, secretarias de estado, 
poder legislativo, judiciário e executivo. 

 

O ambiente externo possui também variáveis de ação direta (microambiente), 

tais como: grupos de interesse e suas demandas e relações institucionais externas 

- fornecedores; clientes; concorrentes; com instituições privadas; órgãos públicos; 

governo. 

 

 De acordo com Motta, a análise do ambiente interno “significa dimensionar a 

capacidade da organização, através da definição de uma relação mais clara entre 

seu desempenho e os recursos disponíveis.”25 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 Para isso, é necessário identificar, classificar e monitorar os seguintes fatores: 
 

ü Gestão de pessoas: administração de recursos humanos - valores da 
cultura interna; práticas de recrutamento, programas de treinamento, 
sistemas de avaliação de desempenho e absenteísmo; 

 

25. MOTTA. Op. cit, p. 12. 
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ü Gestão da informação: tecnologia e sistemas de informações 
gerenciais existentes; 

 

ü Foco no cliente: forma de atendimento; 
 

ü Gestão para resultados: distribuição e dispersão geográfica dos 
produtos e serviços disponibilizados para os clientes internos e 
externos; 

 

ü Gestão de processos: fluxo de trabalho, recursos financeiros, recursos 
materiais, instalações físicas e equipamentos; 

 

ü Liderança: capacidade gerencial; 
 

 Após a análise desses fatores é fundamental a elaboração de um diagnóstico 

com a identificação de pontos fortes e fracos. 

 

 Entre os pontos fracos da administração pública direta, como resultado de 

processos históricos de patrimonialismo, de clientelismo e de má gestão, o quadro 

atual demonstra, salvo exceções, uma inadequação acentuada entre as demandas 

dos órgãos e a qualificação de seus funcionários, seja nas áreas operacionais ou 

gerenciais. 

 

 Tal desqualificação é obstáculo significativo a quaisquer processos de 

modernização administrativa. 

 

 Como pontos fortes podem ser observadas a existência de alguns 

profissionais qualificados, que ainda podem ser utilizados como agentes 

multiplicadores de ações modernizadoras do serviço público, e a exigência de 

ingresso no serviço público somente por concurso público. 

 

 Em seguida, após o diagnóstico, realiza-se uma análise prospectiva, que é o 

processo de produzir informações sobre o futuro estado da sociedade, com base 

em conhecimentos sobre a natureza da organização e de sua missão. Para tornar 

isso possível, existem diferentes formas de previsão de acordo com Stoner 26, tais 

como: 

 

© Projeção - com a extrapolação (linear ou exponencial) para o futuro de 
tendências passadas (séries temporais) e correntes históricas, utilizando-se 
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a indução para obter propostas sobre o futuro a partir de observações 
específicas, a partir de informações e dados sistematizados como base 
para preparar argumentos sobre o futuro. 

 

© Predição (modelos causais) - utilização de premissas teóricas, leis e 
princípios sobre relações de causa e efeito, utilizando-se a dedução para 
definir propostas sobre o futuro a partir de proposições genéricas e 
estruturadas sobre relações de causa e efeito. Para isso, são utilizados 
métodos quantitativos clássicos como os econométricos e as regressões 
simples e múltiplas. 

 

© Conjectura - julgamentos subjetivos, sem fundamentos precisos, sobre o 
futuro estado da sociedade e da organização. As propostas são realizadas 
sobre o futuro a partir de cenários imaginados, por indivíduos ou grupos 
especializados ou não. No julgamento individual, as previsões são feitas 
normalmente por dirigentes, baseadas em experiência e informações 
coletadas na organização. No julgamento especializado, é utilizado o 
método Delphi, por exemplo. E por julgamento coletivo, utilizam-se técnicas 
tipo brainstorming, em que se geram idéias e se constroem um futuro a 
partir do estabelecimento de algum consenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

 

 

A responsabilidade pelo desenvolvimento do planejamento estratégico é da 

alta administração e dos demais níveis hierárquicos da organização. 

 

4°. passo: Objetivos 

26.  STONER, James A. F. Administração, traduzido por José Ricardo Brandão Azevedo. Rio de 
Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 1985, p. 128-145. 
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Os produtos apresentados pela Direção devem conter a definição de objetivos 

- respostas às questões: para onde queremos ir? - e de estratégias e metas - o que 

devemos fazer? 

 
 Quanto aos objetivos, pode-se dizer que eles são declarações amplas, não 

específicas, atemporais e focalizadas externamente. Os objetivos são declarados 

em termos de imagem, estilo e autopercepção. 

 
5°. passo: Macro-estratégias 

 

Correspondem às grandes ações ou caminhos que a organização deverá 

adotar para melhor interagir, usufruir e gerar vantagens no ambiente em que opera. 

 
Através da elaboração de planos estratégicos para enfrentar os desafios do 

ambiente, garantir o alcance da missão institucional, dos objetivos e metas, é 

possível desenvolver os seguintes aspectos: 

 
 
Plano organizacional 

© Administração geral: definir os princípios de atuação da empresa; 
desenvolver programas de longo prazo, com a utilização de instrumentos 
prospectivos (como, por exemplo, a técnica de geração de cenários para  a 
obtenção de uma visão de longo prazo); aprimorar estrutura organizacional; 
desenvolver eficientes sistemas de informações gerenciais; 

 

 

Plano estratégico 
© Documento com os seguintes tópicos: definição do negócio, missão 

organizacional, análise ambiental, filosofia de atuação, macropolíticas, 
políticas funcionais, macro-estratégias, macro-objetivos e orçamento; 

 
 
 
Orçamento estratégico 

© A partir da definição da macro-estratégia da organização é possível 
desencadear o processo orçamentário, pelo menos em nível de esboço 
orçamentário. Após a formulação das estratégias funcionais, dos objetivos 
funcionais e dos macro-objetivos, parte-se para o orçamento geral 
definitivo que traduzirá, quantitativamente, através dos vários orçamentos 
específicos, as intenções e propostas contidas no plano estratégico; 
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Estabelecimento de uma avaliação de desempenho organizacional 

© Relatórios e sistemas de informação. Análise do custo e benefício de 
variáveis controláveis. Observar qual o mecanismo de controle que 
permitirá identificar a variação entre o planejado e o realizado, para que 
haja as correções necessárias. Definir os parâmetros e os instrumentos. 
Alguns instrumentos de controle: orçamento de despesa e de 
investimentos; fluxo de caixa; controles de qualidade, de custos, de 
pessoal, de estoques, de produção e de vendas, cronograma; gerencial. 

 

Como subprodutos, a Direção deve definir diretrizes e políticas, pois as 

macropolíticas direcionam o comportamento da organização como um todo, e as 

de caráter específico, Políticas Funcionais, orientam a atuação de cada uma das 

áreas funcionais. Têm-se, então, políticas de recursos humanos, políticas 

financeiras, políticas de marketing, entre outras. 

 

6°. passo: Metas 

 

 As metas são declarações específicas, relacionadas a períodos específicos. 

As metas são declaradas em termos de fatos. As medidas quantitativas usadas são 

absolutas. As metas são de curto prazo e envolvem um compromisso específico 

com os recursos. 

 

 A forma mais importante pela qual os administradores se ajustam ao 

ambiente é pela elaboração e execução de planos para suas organizações. Estes 

planos podem ser simples, de curto prazo e de âmbito limitado. Também podem 

ser sofisticados, de longo prazo e amplos. Os planos potencialmente mais 

sofisticados e amplos incorporam o conceito básico da organização e as 

estratégias que ela seguirá para atingir seus objetivos. Esses planos estratégicos 

não só guiam a adaptação da organização aos ambientes de ação direta e indireta, 

como também orientam suas tentativas de influenciar o comportamento dos 

agentes do ambiente de ação direta. 

 

 No caso do IBGE, mesmo tendo como objetivos a assinatura do Protocolo de 

Intenções e o desenvolvimento do Planejamento Estratégico para a posterior 
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assinatura do Contrato de Gestão, existem alguns obstáculos a serem vencidos, 

tais como: 

 

ü pouco tempo dedicado ao processo de planejamento pelos gerentes - a 
gerência intermediária deve estar motivada a participar do processo, pois 
muitos julgam o tempo dedicado ao planejamento como tempo perdido. 

 

ü falta de dados relevantes - o processo de planejamento pode dispor de uma 
metodologia adequada, ter gerentes motivados, mas resultar em um plano 
fraco, caso os dados de que se dispõe não sejam relevantes. 

 

ü existência de sucesso sem planejamento estratégico ou insucesso anterior 
com a existência desta metodologia. 

 

 Sobre esse último aspecto, em 1989, a Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE tendo como proposta acompanhar as mudanças nos 

ambientes político, econômico e social, para adaptar-se aos novos padrões de 

desenvolvimento do país e aumentar o nível de integração com a sociedade, partiu 

para um processo de autocrítica e reflexão, que resultaria na construção de um 

programa estruturado de definições estratégicas de médio e longo prazos. 

 

 Assim, neste mesmo ano de 1989, o Presidente Charles Müller e o Diretor 

Geral David Wu Tai resolveram realizar um trabalho detalhado sobre a instituição 

utilizando a técnica proposta pelo planejamento estratégico. 

 

 Tendo-se como base o conhecimento da ambiência estratégica externa foi 

elaborada a montagem de cenários para o setor público brasileiro. Os tópicos mais 

importantes foram priorizados, de acordo com o nível de impacto de cada um deles 

para o IBGE, após consulta aos técnicos que integravam os principais cargos da 

instituição. 

 

 A partir dos resultados obtidos foram desenvolvidas reflexões sobre o futuro do 

IBGE, visando traçar os objetivos estratégicos para o período de 1990 a 1994. 

 

 Todavia, as ações definidas no planejamento estratégico não foram 

implementadas pelo Presidente Eduardo Augusto Guimarães nomeado para a 
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gestão que tomou posse em 1990. Diferentes fatos podem ter contribuído para a 

não implementação do planejamento, mas apenas dois serão identificados neste 

momento: primeiro, a reforma administrativa desencadeada pelo Governo Collor 

logo no início do mandato; segundo, a falta de definição de aspectos importantes 

quanto a recursos necessários, prazos de execução e responsáveis pelos projetos. 

 

 Para superar o clima de ceticismo gerado pela frustração de grande parte dos 

funcionários que participaram do processo e não viram suas propostas serem 

implementadas, será essencial lembrar o que Matus escreveu sobre os aspectos 

positivos da participação no processo de planejamento, assim: 

 

“Se o homem, um governo ou uma instituição renuncia a 
conduzir e deixa-se conduzir, desiste de dominar e é 
arrastado pelos fatos, abdica então da principal liberdade 
humana, que é tentar decidir por nós e para nós onde 
queremos chegar e como lutar para alcançar nossos 
objetivos. O planejamento é assim uma ferramenta das 
lutas permanentes que o homem trava desde o início da 
humanidade para conquistar graus crescentes de 
liberdade.” 27 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

 

2ª fase : O Planejamento Tático 

 

 O planejamento tático tem como característica a formulação de estratégias 

setoriais. A responsabilidade pela elaboração é da média administração, sendo que 

cada área ou função da empresa fica responsável pela formulação dos produtos, ou 

seja, planos táticos, consistentes entre si, cuja finalidade é estabelecer ações para 

atingir os objetivos funcionais e as respectivas metas e indicadores. 

27. MATUS, Carlos. Política, planejamento & governo. Brasília: IPEA, 1993, p. 15. 
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A formulação das estratégias setoriais (como fazer para chegar onde 

queremos), com a identificação e priorização das situações externas e internas, 

permite aos dirigentes fixar os objetivos que visam minimizar os pontos vulneráveis 

e explorar os elementos positivos da empresa. Na formulação estratégica projetam-

se e selecionam-se as estratégias que levam à realização dos objetivos 

organizacionais. 

 

 Segundo Oliveira 28, os tipos de planejamento estão relacionados aos setores 

organizacionais, que possuem planejamentos diferentes conforme o quadro 

apresentado a seguir: 

 

Planejamento mercadológico: Plano de preços e produtos; Plano de promoção; 
Plano de vendas; Plano de distribuição e Plano de 
pesquisa de mercado. 

 

ü Estratégias de marketing: a) assegurar que as campanhas publicitárias sejam 
criativas e eficientes para a promoção 
institucional, ao utilizar a publicidade e 
propaganda de forma contínua e sistemática de 
modo que os clientes possam acompanhar o 
aprimoramento das atividades da empresa, bem 
como estar sempre bem informados a respeito 
dos serviços prestados pela mesma; 

 
 
 
______________ 

 

 

b) dinamizar o fluxo de informações, produtos e 
serviços através de abertura de filiais em regiões 
que apresentam condições e necessidades para 
tal investimento; 

 
c)  diferenciar para cada segmento, caracterizar o 

perfil dos clientes e conhecer minuciosamente as 
características dos mercados atendidos pela 
empresa;  

 
d) reduzir o preço com alta qualidade; 

 

28. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Excelência na administração estratégica - a 
competitividade para administrar o futuro das empresas. São Paulo: Atlas, 1993, p. 84-
93. 
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e) orientar para novos produtos e identificar 
necessidades específicas dos clientes;  

 
f) definir o sistema de disseminação que atribua à 

empresa eficiência e disponibilidade de produtos 
aos clientes; 

 

 

Alguns aspectos fundamentais devem ser considerados para o Marketing. Ele 

deve ser planejado (formular o plano estratégico de marketing); organizado (definir 

a posição da função na estrutura organizacional); executado (executar o Plano 

Estratégico de marketing através do marketing - mix); coordenado (assegurar que o 

marketing está ajustado às atividades das outras áreas funcionais) e controlado 

(fazer auditoria mercadológica para verificar se os objetivos e metas estão sendo 

atingidos e, se não, quais os ajustes necessários). 

 

Planejamento financeiro: Plano de despesas (orientar para custos); Plano de 
investimentos; Plano de compras; Plano de fluxo de 
caixa; Plano orçamentário.(acompanhar e levantar a 
realidade orçamentária da empresa); 

 

ü Estratégia financeira : diversificar as fontes externas de recursos. 

 

 

 

 

Planejamento de produção: Plano de capacidade de produção; Plano de controle 
de qualidade; Plano de estoques; Plano de utilização 
de mão-de-obra; Plano de expedição de produtos. 

ü Estratégias de produção: aumentar a produtividade dos funcionários, através de 
um programa de treinamento contínuo e da manutenção 
de condições ideais de trabalho. 

 

 

Planejamento de RH: Plano de recrutamento e seleção; Plano de treinamento; 
Plano de cargos e salários; Plano de promoção; Plano de 
capacitação interna. 

 

ü Estratégias de RH: incentivar a criação e manutenção de um espírito de equipe; 
criar oportunidade de ascensão profissional na organização; 
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mostrar reconhecimento e premiar sempre a eficácia dos 
funcionários. 

 

 

Planejamento organizacional: Plano diretor de sistemas; Plano de estrutura 
organizacional; Plano de rotinas administrativas; 
Plano de informações gerenciais; Plano de 
comunicações. 

 

ü Estratégias organizacionais: é importante decidir qual será o posicionamento da 
empresa como um todo, diante de um determinado 
contexto ambiental para que consiga cumprir 
eficiente, eficaz e efetivamente sua missão, dentro 
de um negócio definido, tendo como suporte uma 
filosofia de atuação, suas macropolíticas e políticas 
funcionais; identificação e avaliação detalhada de 
todas as atividades, alternativas e custos para a 
realização dos planos. 

 

 

 Para o IBGE podem ser destacadas diferentes diretrizes estratégicas visando 

aumentar sua capacidade de adaptação às novas realidades, conforme as 

características próprias do órgão: 
 

ü definir objetivos, metas e indicadores de sua eficácia social, com vistas a 
implantação de “contratos de gestão” já propostos pelo governo; 

 

ü reduzir seus custos nas áreas de apoio administrativo; 
 

ü ampliar o uso sistema de informações de acordo com as necessidades da 
sociedade; 

 

ü incentivar programas e projetos de co-gestão entre órgãos públicos e de 
outras áreas e associações civis; 

 

ü elevar a qualificação dos recursos humanos. 
 

3ª fase: O Planejamento Operacional 

 

O planejamento operacional tem como características a implantação das 

ações e metas, e a definição de controles que tornaram possíveis as avaliações de 

desempenho. 
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 A implementação é um processo de adaptação da organização às opções 

estratégicas, através da operacionalização dos objetivos, da revisão das estruturas 

organizacionais, da elaboração dos planos de ação (táticos) e da definição das 

funções organizacionais e dos métodos gerenciais. 

 

A implantação consiste na consolidação e integração dos programas e 

projetos estratégicos com a estrutura operacional existente na empresa e no 

controle de todas as ações. Nesta etapa deve-se avaliar a melhor forma de 

minimizar as resistências “culturais” que eventualmente possam ocorrer na 

implementação das ações. 

 

O item de implantação, de acordo com Motta, é o aspecto que apresenta 

maior dificuldade de implementação, já que “a adoção do planejamento estratégico, 

requer uma mudança significativa na filosofia e na prática gerencial das empresas 

públicas ou privadas.”29 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 Sobre esse aspecto, diversas especulações podem ser feitas no sentido de 

entender as dificuldades em fazer com o setor público desenvolva seus objetivos 

estratégicos. Segundo Motta 30: 

 

© As instituições públicas sem fins lucrativos têm dificuldade de realizar 
mudanças rapidamente e não são administradas ou avaliadas segundo 
critérios de mercado, ou seja, as estratégias de crescimento não são nem 
baseadas na competição nem avaliadas por um sistema mercadológico. 

 

© Não há como conceber estrategicamente a gestão pública brasileira, pois, 
por razões de ordem cultural, não existe visão orientada de longo prazo para 
os trabalhos das instituições. 

 

29. Idem, ibidem, p. 86. 
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© O processo decisório nas instituições públicas não possui análise de 
oportunidades e ameaças, pois não sofre os mesmos tipos de ameaças, 
nem busca as mesmas oportunidades da iniciativa privada. 

 

 Entendendo que o produto principal de um sistema de planejamento 

operacional é a informação para a tomada de decisão, sugere-se que seja 

estabelecido um sistema de informações específico para o processo de controle, 

no sentido de obter o número de clientes atendidos; nível tecnológico 

implementado; disponibilidade de recursos humanos, financeiros e materiais; área 

geográfica atendida; esquemas de distribuição e outros se constituem em 

referências importantes para a análise de desempenho da empresa. 

 

Cabe lembrar, no entanto, que a execução de uma atividade pode ocorrer sem 

plano, programa ou projeto, e essa ação poderá ser de boa ou má qualidade. 

Todavia, plano, programa e projeto sem execução perdem todo o sentido da sua 

realidade. 

 

_____________ 

 

 

 

Para desenvolver um plano de ação, de acordo com Carvalho 31, é desejável 

que ele contenha, no mínimo, os seguintes elementos para a elaboração de 

programas setoriais e determinação dos recursos: 

 

Objetivos: o resultado que se pretende alcançar, em um determinado período de 
tempo pela execução de uma atividade; 

 

Diretrizes: o caminho pelo qual se pretende alcançar um objetivo: as diretrizes 
podem ser econômicas e/ou sociais quando estão vinculadas aos 
objetivos e administrativas, quando referem-se aos instrumentos 
organizacionais (humanos, financeiros e institucionais) que deverão ser 
mobilizados para a consecução das proposições. 

 

Metas físicas: enquanto objetivos quantitativos, especificando: prazos ( em geral 
anuais) e localização. 

 

30.
.Idem, Planejamento estratégico em organizações sem fins lucrativos: considerações sobre 
dificuldades gerenciais. Revista de Administração Pública - RAP. Rio de Janeiro: FGV, 
v.13, jul. / set. 1979, p. 7-21. 
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Órgãos executores: especificam-se os organismos (e o grau de participação de 
cada um deles) que deverão direta ou indiretamente ser 
responsáveis pela execução das metas estabelecidas. 

 

Cronograma, medidas de implantação e recursos: o estabelecimento dos recursos 
financeiros e humanos - 
necessários para a realização 
das metas no período de 
execução do plano. Os recursos 
poderão ser provenientes do 
orçamento federal, do estadual, 
de convênios, de organismos 
internacionais ou de 
empréstimos bancários. 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

 No IBGE, anualmente, é desenvolvido o Plano Anual de Trabalho por cada 

Diretoria e Superintendência, que apresenta o programa de trabalho, com todos os 

projetos e atividades a serem realizadas pelas respectivas unidades. Esse Plano 

contêm os objetivos e diretrizes, prazo de execução, unidades participantes e 

recursos necessários, e sua execução é acompanhada pela Diretoria de 

Planejamento e Coordenação. Esta Diretoria elabora relatórios específicos para o 

Ministério de Planejamento e Orçamento, que verifica se os projetos e atividades 

estão sendo desenvolvidos dentro da proposta inicial. No entanto, o controle 

realizado não tem ainda o objetivo de a avaliar o desempenho da instituição, pois 

os indicadores de desempenho desenvolvidos, até o momento, limitam-se a avaliar 

se os programas foram realizados ou não. 

 

31. CARVALHO, Horácio Martins de. Introdução a teoria do planejamento. São Paulo: 
Brasiliense, 1978, p. 153-156. 
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Por outro lado, como pode ser observado na teoria existente sobre esse 

aspecto, o controle e o acompanhamento têm como proposta controlar e avaliar 

continuamente todo o processo para melhorá-lo e assegurar o funcionamento 

adequado. Segundo Leitão 32, essa etapa do processo é fundamental, pois deve 

estar ligada ao planejamento propriamente dito, conferindo-lhe as características de 

continuidade, servindo para corrigir os rumos, sem o que se tornará uma atividade 

estática, sem os devidos ajustes. 

 

 Para isso, é importante a fixação de metas quantitativas, mensuráveis e do 

estabelecimento de indicadores e padrões de desempenho na fase do 

planejamento, que possam ser utilizados na avaliação dos resultados. O processo 

será tão mais eficiente, quanto mais de perto forem acompanhados os resultados. 

As mudanças necessárias podem ser feitas através de alterações nas metas, nos 

objetivos e com a criação de novos projetos. 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 Para aprofundar nosso conhecimento em como desenvolver indicadores de 

desempenho que tornem possível a medição da eficiência e eficácia de uma 

instituição pública, o próximo tópico fará uma abordagem específica sobre o 

assunto. 

 

 

3.4  O desenvolvimento de indicadores de desempenho 
 

De acordo com Motta 33, do ponto de vista da gestão, a avaliação de 

desempenho, a partir de indicadores específicos, constitui uma necessidade e não 

uma opção gerencial. Ela deve ser vista como um instrumento útil para a ação. 

32. LEITÃO, Dorodame Moura. Administração estratégica; abordagem conceitual e 
atitudinal. Rio de Janeiro: SENAI/ DN, PETROBRAS, 1995, p. 68-69. 
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Portanto, deve ser feita de forma concreta para cada projeto e atividade, de forma a 

proporcionar ações gerenciais específicas. 

 

Com o mesmo ponto de vista, Sink e Tuttle 34 entendem que a medida de 

desempenho de um sistema organizacional é função de um complexo inter-

relacionamento de vários critérios. Os autores destacam cinco critérios de 

desempenho: 

 

 

1) Eficiência - alcance do resultado previsto gastando-se o mínimo possível, ou 
seja, em que grau o produto/serviço está sendo oferecido a um custo 
mínimo. 

 

2) Eficácia - é uma medida absoluta e de fácil verificação, desde que os objetivos 
tenham sido previamente bem definidos e suas metas bem 
especificadas. O objetivo é verificar em que grau o produto/serviço 
atende aos padrões estabelecidos, considerando-se as demandas de 
usuários e clientes. 

 

 

 

______________ 

 

 

3) Qualidade - verifica-se em que grau o produto/serviço é adequado e está 
atendendo às expectativas dos clientes (internos e externos). 
Através de controles em todas as fases dos processos verificam-
se aspectos quanto à pontualidade, à redução de custo, ao 
acompanhamento após a concretização da venda. Não devem-se 
permitir falhas em nenhuma fase dos projetos, inclusive na 
elaboração de produtos e serviços. 

 

4) Orçamento - controle orçamentário a partir dos custos detalhados de cada etapa 
do processo; 

 

5) Inovação - processo criativo de mudar o que esta se fazendo, o modo como tudo 
esta sendo feito, quanto à estrutura, tecnologia, serviços, métodos, 
procedimentos e políticas, para reagir com êxito às oportunidades, 
desafios e ameaças externos e internos. 

 

33. MOTTA, op. cit. p. 2. 
 
34 

SINK, D. Scott & Tuttle, Thomas C. Planejamento e medição para a performance. Rio de 
Janeiro: Qualitymark Editora, 1993, p. 253-285. 
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Motta considera como fundamental a avaliação do indicador de efetividade 

das empresas. Para compreender um pouco mais sobre cada indicador é essencial 

conhecer a definição dada pelo o autor, assim: “Eficiência refere-se ao 

cumprimento de normas, regras e tradições internas aliadas à redução de custos. 

Eficácia refere-se ao alcance de objetivos organizacionais definidos e a qualidade 

dos produtos e serviços. Efetividade significa o alcance de objetivos sociais 

desejáveis, que justificam a existência da organização. A diferença entre eficácia e 

efetividade é feita baseando-se na premissa de que as organizações podem tornar-

se insensíveis à ambiência externa e adquirir e implementar eficazmente objetivos 

sociais não desejáveis.” 35 

 

 Desta forma, segundo o autor, “avaliar a eficiência é saber como aconteceu; a 

eficácia, o que aconteceu; a efetividade, que diferença fez.” 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

 Para tornar isso possível, os indicadores relacionados aos objetivos e metas, 

além dos recursos financeiros, humanos e materiais definidos para sua 

concretização, deverão ser periodicamente avaliados e controlados, pois permitirão 

a identificação das causas dos desvios entre o planejado e o realizado. 

 

 A avaliação fecha o ciclo do processo de planejamento e sua finalidade é 

indicar até que ponto os cursos de ação estão sendo apropriados ou não à 

consecução das metas e objetivos. 

 

 De acordo com Motta 36, existem algumas proposições de como avaliar, que 

são as seguintes: 

 

35. Motta, Paulo Roberto. Avaliação na administração pública: eficiência, eficácia e 
efetividade. Rio de Janeiro: EBAP/FGV/Cipad, p. 1-40, 1992 , mimeo, p. 12. 
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© a avaliação deve ser um processo contínuo e sistemático; 

© a avaliação deve ser empreendida de uma perspectiva global e histórica; 

© o processo de avaliação precisa envolver tanto avaliadores quanto 
administradores, ou usuários da avaliação; 

 

© a avaliação deve envolver pessoas que não trabalhem na organização; 

© a avaliação deve representar a informação de forma adequada à mudança 
e à inovação; 

 

 

 Um aspecto importante a ser lembrado é que os parâmetros de avaliação 

devem ser definidos no momento em que os objetivos são elaborados. Esses 

parâmetros podem ser: físicos, tais como quantidade de produtos, clientes e 

serviços; gastos orçamentários, incluindo custos dos recursos humanos, de 

pesquisa, e temporais, como data limite e duração (prazo). 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 Para viabilizar o processo é importante elaborar uma matriz de gerenciamento, 

detalhando-se os objetivos e metas a serem desenvolvidos com a identificação de 

responsabilidades, bem como assegurar os recursos necessários à materialização 

das várias atividades detalhadas durante o seu processo. 

 

 Contudo, como será possível avaliar institutos de pesquisa, como o IBGE, que 

trabalham mais com o enfoque qualitativo, já que a qualidade de uma informação 

estatística é fundamental para a validação de uma pesquisa, do que com o 

quantitativo, muito comum para empresas produtoras de energia, de gás ou de 

petróleo? Todas essas questões deverão ser analisadas quando for realizado um 

36. Idem, ibidem, p. 25-30. 
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estudo mais detalhado sobre esse assunto no momento da realização do 

planejamento estratégico da instituição. 

 

 Como contribuição para posterior aprofundamento de debate, podem ser 

sugeridos os seguintes indicadores: avaliação da satisfação dos usuários de acordo 

com a atuação de cada unidade; execução adequada do orçamento; cumprimento 

de prazos e gestão de pessoal. 

 

 No entanto, cabe lembrar que antes de avaliar é preciso controlar, pois 

segundo Oliveira, “Controle é uma função do processo administrativo que, mediante 

a comparação com padrões previamente estabelecidos, procura medir e avaliar o 

desempenho e o resultado das ações, com a finalidade de realimentar os 

tomadores de decisões, de forma que possam corrigir ou reforçar esse 

desempenho ou interferir em funções do processo administrativo, para assegurar 

que os resultados satisfaçam às metas, desafios e objetivos estabelecidos.” 37 

 

 Para tornar isso possível, é fundamental que o dirigente procure estabelecer 

um sistema de informações que permita constante e efetiva avaliação de cada um 

dos itens do processo estratégico. Além disso, é necessário verificar se os objetivos 

e metas foram entendidos e aceitos pelos funcionários, se os mesmos funcionários 

estão capacitados para realizar o processo de controle e avaliação e se as 

informações solicitadas (como relatórios de liberações financeiras, custos 

realizados, custos compromissados, recursos materiais utilizados e quantificação 

da mão-de-obra) são as mais adequadas. 

 

 Segundo Ackoff 38, antes de se desenvolver um sistema de informações 

gerenciais deve-se tomar cuidado com algumas situações que dificultam a 

implantação do sistema: o excesso de informações inúteis e a necessidade de que 

o administrador conheça cada tipo de decisão que deveria tomar. 

 

 Existem desafios a serem vencidos, pois a atividade de planejamento 

encontra, com freqüência, dificuldades para seu desenvolvimento. Normalmente, 

essas dificuldades estão ligadas às mudanças introduzidas por novos 
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procedimentos gerenciais e/ou por novas estratégias a serem utilizadas pela 

instituição. 

 

Um outro ponto enfatizado a seguir é o entendimento de que o planejamento 

integrado só se torna efetivamente possível a partir do desenvolvimento e utilização 

de alguns alicerces administrativos, tais como: um sistema de informações 

estratégicas bem estruturado, um levantamento de custos compatível com as 

atividades da organização, uma estrutura organizacional adequada às 

necessidades estratégicas e um conhecimento completo da cultura organizacional, 

já que para qualquer mudança que seja proposta, é necessário conhecer os 

valores, os ritos e a distribuição de poder da organização. 

 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 - OS ALICERCES DA ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA 

 

4.1  Estratégia e estrutura organizacional 

 

 Segundo Mintzberg1, os elementos componentes da estrutura de uma 

organização refletem aspectos situacionais como dimensões, idade, tipo de 

ambiente no qual a organização opera, sistema técnico que a organização utiliza, 

assim como fornecem uma clara indicação da forma em que o trabalho é dividido 

em tarefas diversas e como estas tarefas são coordenadas para que a organização 

obtenha resultados. 

 

37.
 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Excelência na administração estratégica - a 
competitividade para administrar o futuro das empresas. São Paulo: Atlas, 1993, p.141. 

 
38. ACKOFF, Russel L. Planejamento empresarial. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e 

Científica, 1978., p.88-89. 
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 Divisão do trabalho e coordenação são aspectos básicos em qualquer 

organização. Pode-se observar que a divisão do trabalho é a função dos serviços a 

serem executados e dos sistemas técnicos disponíveis para sua execução. 

Contudo, os mecanismos de coordenação devem ser vistos como os elementos 

fundamentais da estrutura. 

 

 Ainda segundo este autor, sob o ponto de vista funcional, a estrutura de uma 

organização pode ser subdividida em seus cinco elementos fundamentais, 

segundo: 

 

© Cúpula estratégica: inclui todas as pessoas que ocupam cargos com total 
responsabilidade pela organização. 

 

© Linha intermediária: abrange todos os gerentes. 
 

© Núcleo operacional: inclui todos os participantes que executam o trabalho 
básico, diretamente relacionado com a produção de 
bens ou a prestação de serviços. 

 

 

 

 

______________ 

 

 

© Tecnoestrutura: inclui todos aqueles que prestam serviços à organização, 
porém estão fora do fluxo de trabalho operacional. 

 

© Assessoria de apoio: abrange todas as unidades especializadas que são 
criadas a fim de dar apoio à organização em tarefas 
que não se enquadram em suas atividades-fim. 

 

 Para Motta, “a busca de novos modelos de flexibilidade organizacional 

significou vencer as barreiras impostas pelas concepções rígidas de estrutura que 

prevaleciam tanto na teoria quanto na prática administrativas”.2 

 

 Conforme avaliação do autor, a gerência intermediária é hoje uma função de 

importância decrescente, cuja extinção é projetada nos modelos de organização 

1. MINTZBERG, Henry. Criando organizações eficazes - estruturas em cinco 
configurações; tradução Cyro Bernardes. São Paulo: Atlas, 1995, p.17-22. 
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atomizada, ou seja, baseada em equipes, descentralizada, diferenciada por 

objetivos e integrada por comunicações intensivas. 

 

 De acordo com Mohrman3, “os processos que integram as dimensões 

horizontais das organizações estão atingindo importância igual à dos processos 

hierárquicos que dominaram grande parte da literatura tradicional sobre estrutura 

organizacional”. 

 

 Segundo a autora, as estruturas e os processos do desenvolvimento de novos 

produtos precisam ter como objetivo a integração em que pessoas com diferentes 

perspectivas podem encontrar soluções mais adequadas para problemas e 

oportunidades complexas. 

 

 
______________ 

 

 

 

 

 

 Além disso, o trabalho de uma organização, atualmente, requer enfoque 

simultâneo, de modo que o trabalho não seja facilmente desmembrado para as 

unidades e departamentos independentes. 

 

 O processo de integração segundo Mohrman 4, inclui: a fixação de missão, 

estratégia e valores, caso ainda não existam, para orientar a direção geral da 

organização; fixação de objetivos e orçamento para orientar a operação; e ligação 

de várias áreas da organização e indivíduos, através do uso interativo de sistemas 

de informação. 

 

 Para Ansoff 5  a estrutura organizacional pode ser definida como a disposição 

e a interrelação entre as partes componentes e os cargos de uma empresa. A 

estrutura de uma organização especifica sua divisão de trabalho e mostra como 

2.   MOTTA, Paulo Roberto. Gestão contemporânea: a ciência e a arte de ser dirigente. Rio de 
Janeiro: Record, 1995, p. 111. 

 

3.   MOHRMAN, Susan Albers. Integrando funções e estrutura em uma organização horizontal. In: 
Jay Galbraith & Edward Lawler III - Organizando para competir no futuro - estratégias 
para gerenciar o futuro das organizações. São Paulo: Makron Books, 1995, p. 94. 
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funções ou atividades do trabalho estão interligadas; em certo sentido também 

mostra o nível de especialização das atividades do trabalho. Também indica a 

estrutura de hierarquia e de autoridade de organização mostrando suas relações de 

subordinação. 

 

 Os administradores estruturam ou organizam toda a organização e suas 

subunidades de forma condizente com seus objetivos, recursos e ambientes 

internos e externos. Diversos fatores influenciam no desenvolvimento da estrutura 

organizacional, tais como: 

 

 

 

 

 
______________ 

 

 

 

 

© Estratégia ou planos para a consecução dos objetivos da empresa - quando 
se diz que a estrutura segue-se à estratégia, é porque a missão e os 
objetivos gerais de uma organização ajudam a dar forma ao seu projeto. 

 

© Tecnologia como determinante da estrutura - a tecnologia utilizada em uma 
organização influencia a forma pela qual a organização é estruturada, como 
também os mecanismos de coordenação e o tamanho das unidades 
organizacionais. 

 

© O pessoal como determinante da estrutura - é necessário levar em 
consideração as capacidades e atitudes dos funcionários. 

 

© Tamanho e estrutura - as organizações maiores tendem a ter uma maior 
especialização das atividades e procedimentos mais formalizados. 

 

 De acordo com Chandler (apud Leitão)6, a estrutura das empresas sempre se 

adapta às estratégias por ela adotadas, para levar em conta as mudanças do meio 

ambiente externo. Segundo o autor, assim como a estratégia de se adaptar às 

oportunidades e às ameaças colocadas pelo ambiente externo, “a estrutura deve 

seguir a estratégia”, ou seja, a estrutura organizacional deve ser vista como um 

4.    Idem, ibidem, p. 107. 
 

5.   ANSOFF, H.Igor., Implanting strategic management, Prentice - Hall International Inc., 1984, 
p. 290-300. 
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recurso para que seja possível operacionalizarem-se as estratégias adotadas pela 

empresa. 

 

 Assim, é possível observar que a eficiência do fluxo de trabalho depende da 

boa integração de várias unidades dentro da organização. 

 

 Podem existir diferentes estruturas formais em uma organização, no entanto, 

neste trabalho serão citadas somente as três mais encontradas nas organizações: 

por função, por produto/mercado ou por matriz. 

 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

 A organização estruturada por função reúne em um departamento todos os 

que se dedicam a uma atividade ou a várias atividades relacionadas. Assim, uma 

organização dividida por função pode ter departamentos de pesquisa, marketing e 

financeiros separados. 

 
 
         Presidente 
 
 

Diretor de  Diretor de      Diretor de      Diretor 
Informática  Pesquisas      Marketing   Financeiro e Administrativo 

 
 

 Na estrutura funcional, fica mais difícil para os funcionários trabalhar de modo 

coeso para atingir os objetivos da organização. Por exemplo, o departamento de 

pesquisa de indústria pode concentrar-se em fazer as pesquisas necessárias e 

obedecer normas de qualidade, deixando em segundo plano a disseminação dos 

6. LEITÃO, Dorodame Moura. Administração estratégica; abordagem conceitual e atitudinal. 
Rio de Janeiro: SENAI/ DN, PETROBRAS, 1995, p. 277. 
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resultados, pois não cumpriu a data de entrega dos resultados. Com isso, o 

departamento de atendimento ao cliente pode ficar cheio de reclamações. 

 

 Algumas vantagens e desvantagens podem ser identificadas na utilização da 

estrutura funcional, senão vejamos: 

Vantagens: 

1.  Adaptada a um ambiente estável. 

2.  Promove o desenvolvimento da especialização. 

3.  Exige um mínimo de coordenação interna. 

4.  Exige menos capacidade de relacionamento pessoal. 

 

Desvantagens: 

1.  Resposta lenta nas organizações. 

2.  Menos inovadora. 

3.  Pode provocar conflitos de prioridades de produtos. 

4.  Voltada para subtarefas. 

 

 A organização estruturada por produto ou mercado, muitas vezes chamada de 

organização por divisão, reúne em uma unidade de trabalho todos os que se 

dedicam à pesquisa e à comercialização de um produto, todos os que trabalham 

em uma certa área geográfica ou todos os que lidam com determinado cliente. 

 
 
 
 
      Presidente 
 
 

Diretor de  Diretor de        Diretor de  Diretor 
Informática  Pesquisas        Marketing  Financeiro e 
           Administrativo 

 
 
 
 
 
     Gerente de  Gerente da  Gerente da 
      São Paulo  Reg. Norte  Reg. Sul 
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Algumas vantagens e desvantagens podem ser identificadas na utilização da 

estrutura de produto / mercado, senão vejamos: 

 

Vantagens: 

1.  Adaptação à mudança rápida. 

2.  Permite visibilidade dos produtos. 

3.  Permite uma concentração em tempo integral nas tarefas. 

4.  Define claramente as responsabilidades. 

5.  Permite a execução paralela de muitas tarefas. 

 

 

Desvantagens: 

1.  Promove a política de alocação de recursos. 

2.  Não promove a coordenação das atividades. 

3.  Restringe a solução dos problemas às necessidades das tarefas. 

4.  Permite a diminuição de capacidades aprofundadas. 

5.  Cria conflitos entre tarefas e prioridades. 

 

 Na organização matricial existem ao mesmo tempo dois tipos de esquema. Os 

departamentos funcionais permanentes têm autoridade sobre o desempenho e 

sobre os padrões funcionais de suas unidades, com equipes de projeto criadas 

sempre que necessário para conduzir programas ou projetos específicos. Os 

membros das equipes vêm de vários departamentos funcionais e ficam 

subordinados a um gerente de projeto responsável pelo resultado do trabalho da 

equipe. 

 
         Presidente 
 
 
 

Diretor de  Diretor de      Diretor de  Diretor 
Informática  Pesquisas     Marketing   Financeiro e Administrativo 
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       Depto de Depto de         Depto de     Depto  
       Indústria Publicidade  RH     Financeiro 
 
    Gerente            Projeto  
   do Projeto                A 
         A 
 
 
     Gerente             Projeto 
  do Projeto                   B       B 
 B 
 

 

 

 A estrutura matricial procura juntar os benefícios de ambos os tipos de 

esquema, evitando seus defeitos. 

 

 

 A figura do líder de projeto divide a autoridade com os líderes dos 

departamentos técnicos ou funcionais já existentes. 

 

 Quando exige-se mais coordenação por ajustamento, mais as comissões 

permanentes são capazes de fornecer, a organização pode designar um gerente 

integrador - na verdade uma posição de integração com autoridade formal. Um novo 

indivíduo, algumas vezes com sua própria unidade, é imposto à velha estrutura 

departamental, e lhe é dado algum poder anteriormente situado nos departamentos 

isolados. 

 

Segundo Certo e Peter 7 , o poder formal do gerente integrador sempre inclui 

alguns aspectos do processo decisório que cruza através dos departamentos 

afetados, mas (por definição) ele nunca estende sua autoridade formal sobre o 

pessoal dos departamentos. Um das funções deste gerente é controlar o processo 

decisório, como quando ele determina o orçamento e libera o departamento para a 

utilização de tais recursos. 

 

 O gerente integrador tem sob seu comando contatos, informações obtidas por 

servir os cruzamentos de diferentes canais, e a capacidade de criar confiança e 
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encorajar a tomada da decisão eficaz em razão de sua perspectiva mais ampla. A 

eficácia do gerente integrador parece exigir alta necessidade de afiliação e uma 

habilidade de permanecer entre grupos conflitantes e ganhar de ambos sem ser 

absorvido por nenhum deles. 

 

 Poucas organizações são capazes de passar de modo eficaz de uma 

organização funcional por divisões para uma estrutura inteiramente matricial. É 

fundamental perceber que é preciso muito tempo e esforço para fazer a matriz 

funcionar. 

 

 

______________ 

 

 

 Uma estrutura matricial eficaz requer flexibilidade e cooperação das pessoas 

de todos os níveis da organização. A complexidade da estrutura requer linhas de 

comunicação abertas e diretas em ambas as dimensões. 

 

 Algumas vantagens e desvantagens podem ser identificadas na utilização da 

estrutura matricial, senão vejamos: 

 

Vantagens: 

1.  Dá flexibilidade à organização. 

2.  Estimula a cooperação interdisciplinar. 

3.  Envolve, motiva e desafia as pessoas. 

4.  Desenvolve as qualificações dos funcionários. 

5.  Libera a direção para o planejamento. 

6.  Cada projeto tem o número de pessoas que precisa. 

7.  É excelente mecanismo de execução de projetos complexos, pois facilita o 

controle de todas as atividades do negócio. 

 

Desvantagens: 

1.  Corre o risco de criar um ambiente de anarquia. 

7. CERTO, Samuel C. & PETER, J. Paul. Administração Estratégica; planejamento e 
implantação da estratégia. São Paulo: Makron Books, 1993, p. 164-171. 
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2.  Estimula as lutas pelo poder. 

3.  Pode provocar mais discussão do que ação. 

4.  Exige capacidade de relacionamento. 

5.  O custo de implantação é elevado. 

 

 

 Neste modelo de estrutura gerencia-se “através” e não “para cima e para 

baixo”. A famosa pirâmide deve ser esquecida e a hierarquia desmantelada, 

dividindo-a em seus processos chave. Entretanto, mesmo com a eliminação de 

algumas camadas administrativas e, supostamente, maior delegação de 

responsabilidade aos funcionários de linha, pode-se ter o caso da empresa 

continuar burocratizada. Isso geralmente ocorre porque, apesar dos cortes, a 

organização ainda está muito verticalizada, existem feudos organizacionais e a 

tomada de decisões continua lenta. 

 

 Em outras palavras, o simples redimensionamento em pouco contribui para 

mudar o modo fundamental como funciona uma organização. A organização 

horizontal pode exibir um grupo de dirigentes de alto escalão no topo, que 

desempenham funções tradicionais de suporte, como finanças e recursos 

humanos. Mas praticamente todos os outros funcionários da empresa trabalham 

em equipes multifuncionais autogeridas que realizam processos essenciais, tais 

como desenvolvimento de produtos e vendas. 

 

O conceito de organização horizontal vem ganhando ampla disseminação e 

exigirá cada vez mais pessoas dotadas de uma visão mais global, que lutam para 

mudar e que cultuam o trabalho em equipe. 

 

 A estrutura do IBGE tem como base a divisão de funções, como pode ser 

observado no tópico sobre a estrutura organizacional da instituição, existe uma 

Diretoria específica para a realização de pesquisas econômicas, sociais e 

demográficas, e outra Diretoria para os projetos nas áreas de geografia, recursos 

naturais, geodésia e cartografia. Dentro das diretorias existem departamentos e 

coordenações que são responsáveis pelo desenvolvimento de cada pesquisa. 
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Como exemplo pode ser citado o Departamento de Indústria na Diretoria de 

Pesquisas, que é responsável por todas as pesquisas realizadas na área de 

indústria, tais como: produção física mensal e anual da indústria brasileira. 

 

 

 A estrutura possui excesso de níveis hierárquicos, pois utiliza-se a estrutura de 

cargos comissionados definidos pelo Governo federal, e em decorrência da 

estrutura funcional, e da pouca coesão interna, verifica-se a existência de feudos de 

poder que inviabilizam a integração de diferentes projetos. 

 

 

 O único projeto que trabalha efetivamente na forma matricial é o Censo 

Demográfico. Todas as diretorias participam, com representantes indicados pelas 

respectivas diretorias, de todas as fases (planejamento, definição de instrumentos 

de coleta, amostra, cronograma de execução) necessárias para a realização desta 

pesquisa. 

 

 É comum a criação de Comissões para agilizar algumas atividades, mas não 

necessariamente as pesquisas. Pode-se considerar que em decorrência do número 

de pesquisas realizadas pela instituição, a estrutura funcional utilizada torna a 

instituição pouco dinâmica. 

 

Todavia, existe um grande desejo de adquirir maior flexibilidade e se 

modernizar, mas tem-se consciência de que a evolução dependerá do 

desenvolvimento de uma nova arquitetura organizacional, da mudança da cultura 

interna e de alterações nas estruturas de poder dentro da instituição. 

 

O desenvolvimento do planejamento estratégico certamente trará para a 

instituição uma nova estrutura organizacional, pois para que as estratégias sejam 

implementadas será fundamental que a estrutura esteja adequada às ações e 

metas estabelecidas. 
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4.2  O planejamento orçamentário e a estrutura de custos 

 

 Em seu tratado de 1927, Willoughby W.F., citado por Munoz Amato 8, não 

considerava o planejamento tradicional uma das principais funções da 

administração, e sim uma simples fase da gestão financeira, um aspecto do 

processo orçamentário a curto prazo. 

 

 

 

 

______________ 

 

 A elaboração e a execução do planejamento financeiro eram fortemente 

influenciadas por uma prática incremental, ou seja, os responsáveis consideravam 

os gastos passados para elaborar o orçamento, esperando que eles se repetissem 

no futuro; muitas vezes os gastos eram superestimados, prevendo cortes feitos pelo 

responsável por sua aprovação. E caso aprovado, era muito comum na época, mas 

que, no entanto, até hoje se pratica nas instituições públicas e militares, ou seja, é 

necessário gastar integralmente o orçamento, muitas vezes sem necessidade, para 

não haver corte no ano que seguinte. 

 

 Na verdade, na prática orçamentária das instituições públicas esse modelo de 

planejamento ainda é muito utilizado, reproduzindo suas falhas e limitações. 

 

 Sobre esse aspecto, é possível observar incoerências que comprometem até 

mesmo a simples realização do planejamento financeiro, pois mesmo 

apresentando anualmente os planos de trabalho com os programas a serem 

desenvolvidos, as ações necessárias para atingir os objetivos e os gastos 

necessários para realizar o previsto, as instituições públicas, inclusive o IBGE, em 

decorrência do desequilíbrio fiscal do Governo, recebem seus orçamentos com 

reduções que muitas vezes comprometem seu planejamento, pois todo o trabalho 

previsto precisa ser reavaliado e os gastos autorizados de acordo com a prioridade 

do projeto ou atividade. 

8.   MUNOZ AMATO, Pedro. Planejamento; tradução e prefácio de Benedicto Silva. Cadernos de 
Administração Pública. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1962, p. 6. 
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 Esse fato cria distorções significativas no planejamento dessas instituições e 

dificulta qualquer acompanhamento dos programas previstos, bem como o 

desenvolvimento de medidas de desempenho atreladas aos gastos orçamentários. 

 

 Para tornar possível o desenvolvimento de indicadores, entende-se como 

fundamental o desenvolvimento de um centro de custos para auxiliar na otimização 

dos recursos e funcionar como elemento integrador de um processo gerencial. 

 

 Sob esse último aspecto, cabe lembrar que, em geral, os gerentes não 

utilizam o orçamento como instrumento gerencial e as diferentes unidades 

elaboram suas demandas em diferentes momentos e de forma desarticulada. 

 

 Para a adoção de um controle orçamentário a partir dos custos definidos para 

os diferentes programas de todas as unidades da instituição é necessário que haja, 

de acordo com Cunha 9, a melhor explicitação dos propósitos dos trabalhos 

realizados pelas organizações, a incorporação da dimensão plurienal do 

orçamento, ou seja, o orçamento passaria a ser concebido como etapa de curto 

prazo do processo mais amplo do planejamento e, por último, a continuidade da 

identificação dos objetos de gasto. 

 

 O passo fundamental a ser dado por qualquer organização será a mudança de 

enfoque de seu sistema de acompanhamento de curto prazo para uma 

programação mais antecipada. Ou seja, a preparação de vários programas de 

trabalho para os próximos três ou cinco anos. 

 

 Para viabilizar essa proposta, é necessário que a organização constitua uma 

comissão de trabalho que apresente e avalie cada um dos programas centrais em 

termos de objetivos a longo prazo. É fundamental realizar um grande esforço para 

definir quais serão os programas, seus objetivos e solicitações de recursos para o 

ano, a partir do planejamento realizado em uma etapa anterior. 
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 Todavia, a implementação desta proposta requer o cumprimento de uma série 

de requisitos de ordem técnica e administrativa, dos quais pode depender seu 

sucesso. Alguns dos requisitos são os seguintes: 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

ü os custos incluídos em cada programa do orçamento devem ser levantados. 

 
ü deve haver uma relação insumo/produto dentro do orçamento, de forma 

que, para cada produto, haja condições de se determinar os seus insumos 
correspondentes. 

 

ü a determinação dos custos de cada programa deverá não só referir-se a um 
período imediato, como também projetar-se por vários anos, a fim de 
permitir que se forme uma consciência clara do impacto das decisões 
sobre os níveis de gastos futuros. 

 

ü deve haver um sistema de medição e controle dos resultados obtidos por 
cada um dos programas. É essencial o desenvolvimento de indicadores de 
acompanhamento de desempenho. 

 

ü todos os funcionários e executivos envolvidos devem conhecer os objetivos, 
metas e padrões de rendimento envolvidos pelo orçamento, de forma a 
orientar suas ações harmonicamente e sem desperdícios. É fundamental 
que os dirigentes da instituição tracem diretrizes, definam objetivos e metas 
e proponham ações no sentido de que o orçamento seja de fato utilizado 
como instrumento gerencial. 

 

ü todas as fases do orçamento deve ser dada a devida importância, de forma 
a não ocorrer a desarticulação de todo o processo. 

 

 Entretanto, alguns obstáculos podem ser assinalados, são eles: 

9. CUNHA , Armando S.M. da. As funções do orçamento nas organizações, 
EBAP/FGV/Cipad, 1978. atual. 1994, mimeo, p. 1. 
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ü muitos programas apresentam benefícios de difícil mensuração; 

ü a avaliação dos objetivos sofre interferências pessoais e políticas; 

ü há dificuldades na determinação de objetivos e na identificação dos 
produtos finais. Esta será uma das etapas mais difíceis de todo o processo, 
pois a dificuldade mais passível de ocorrer é a confusão inerente à 
classificação do que são programas meios e do que são fins. 

 

 Quanto a mensuração de alguns projetos e atividades, um aspecto importante 

a ser observado no IBGE é que existem especificidades na rotina de trabalho da 

instituição, pois é muito difícil definir custo de coleta dos dados de cada pesquisa, 

já que o entrevistador quando faz a pesquisa de campo leva questionários de 

diferentes pesquisas para serem preenchidos. 

 De acordo com Rezende, a principal característica do orçamento por 

programas e que o distingue dos chamados métodos tradicionais, é a ênfase no 

objetivo do gasto, ao invés da simples preocupação com a categoria das despesas. 

 

 Segundo o mesmo autor, para a implantação de um orçamento com uma 

concepção programática deve ser feita a inclusão de pelo menos três etapas: “A 

primeira refere-se à classificação das despesas por programas, a segunda ao 

estabelecimento de metas e à quantificação dos recursos necessários ao seu 

atendimento, e a terceira ao estabelecimento de indicadores para mensuração de 

custos e resultados de cada programa” 10. 

 

 A implementação de uma estrutura de custos no momento de elaboração do 

orçamento e definição dos projetos e atividades requer a superação de diversos 

problemas e a mudança na filosofia de trabalho dos dirigentes e técnicos, pois 

somente desta forma será possível viabilizar o cumprimento do programa de 

trabalho da organização com eficiência (se os recursos disponíveis foram utilizados 

adequadamente), com eficácia (se houve cumprimento das metas anuais e 

plurienais) e com efetividade (se os propósitos básicos do programa foram 

alcançados). 
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______________ 

 

 

 

 De acordo com Merewitz e Sosnick : 

 
“Com a classificação das despesas em projetos e 
atividades, melhores decisões resultarão, supostamente, 
por duas razões: primeiro, porque classificar despesas 
por programas, por suposição, habilitará os que decidem 
saber quanto dinheiro está sendo gasto para cada 
propósito, e, segundo, porque os atores do processo 
decisório, nos níveis mais elevados, supostamente 
poderão exercer maior controle sobre os orçamentos”.11 

 

Algumas sugestões que visam otimizar o processo orçamentário: 

ü é necessário o apoio objetivo e constante da alta direção. 

ü é necessária a existência de uma estrutura organizacional bem definida. 

ü o sistema orçamentário deve ser integrado ao plano estratégico. 

ü a responsabilidade pelo sistema orçamentário deve ser fixada e entendida. 

ü o orçamento não deve dominar as decisões, ou seja, ele não deverá 
substituir a decisão gerencial. 

 

ü o vocabulário técnico deve ser mínimo no orçamento e nos relatórios 
orçamentários. 

 

ü o sistema orçamentário não deve ser complexo ou restritivo. 
 

ü no sistema orçamentário, padrões bem definidos devem ser utilizados para 
mensurar a performance. 

 

10.   REZENDE, Fernando. Finanças públicas. São Paulo: Atlas, 1979, p. 101-119. 
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ü os propósitos e limitações do sistema orçamentário devem ser bem 
entendidos na empresa, já que deve ter uma abordagem participativa. 

 

ü o sistema orçamentário deve ser compatível com as características da 
empresa. 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

 

Além disso, o conhecimento da estrutura e da composição de custos leva à 

tomada de decisões mais rápidas quando se trata de planejar, bem como permite 

ao gerente verificar quais as pesquisas estão utilizando adequadamente os 

recursos orçados. 

 

Conhecer os custos de uma organização é tarefa indispensável a uma boa 

administração. Através da análise sistemática dos custos da realização de qualquer 

projeto ou atividade, pois os gerentes podem fixar diretrizes e corrigir distorções, 

possibilitando a sobrevivência e o crescimento de qualquer organização. 

 

 Por outro lado, o controle de custos permite medir o desempenho da 

organização e fornecer periodicamente os dados históricos que se tornam 

disponíveis. 

 

 Uma correta apropriação permite ainda que a contabilidade subsidie a 

administração com informações atualizadas e a nível estratégico. 

 

 Uma das importantes causas dos maus resultados financeiros e do insucesso 

de uma empresa é a falta de conhecimento dos custos de seus produtos ou 

serviços oferecidos aos clientes. Já no setor público, a falta de conhecimento dos 

11. MEREWITZ, L. & SOSNICK, S. The budget´s new clothes, tradução de Armando S.M. da 
Cunha, Chicago, Rand Mc Nally Collefe Publishing Co., 1971, p.24. 
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custos dos projetos ou atividades cria distorções graves, pois pode superestimar ou 

subestimar o orçamento das instituições. 

 

 Para finalizar, pode-se dizer que a implantação de um sistema de apropriação 

e cálculo de custos tem as seguintes finalidades: determinar preços de produtos 

e/ou serviços; conhecer o grau de eficiência técnico-administrativa das 

organizações, prover dados para as decisões de investimento e para planejamento. 

 

 Diante da possibilidade de mudança para uma visão de gestão estratégica, 

entende-se como fundamental o estabelecimento dessa alternativa para tornar 

possível a sistematização dos propósitos e metas, criando um elo entre o 

planejamento, a execução, a elaboração do orçamento e a disseminação dos 

resultados de uma instituição. Contudo, isso somente será possível se, 

logicamente, houver um grande esforço por parte dos técnicos e dirigentes. 

 

4.3  Sistema de informações estratégicas 

 

Para compreender como o desenvolvimento de um sistema de informações 

estratégicas tem influência sobre a eficácia com que uma organização vai se 

relacionar com seus ambientes externo e interno, é essencial conhecer as 

características básicas, como já foi citado anteriormente, de um sistema social, ou 

seja, a relação entre organização e ambiente.  

 

 O sistema de informações tem como objetivo principal auxiliar os dirigentes na 

tomada de decisões e como características, ser de fácil utilização e mostrar dados 

sempre resumidos e atualizados da instituição, facilitando o processo decisório. 

 

 As características básicas desses sistemas são: 

 

ü foco na informação direcionada a gerentes; 

ü fluxo de informações estruturado; 

ü integração dos sistemas por área funcional (sistema de informação de 
marketing e sistema de informação financeira); 
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ü geração de relatórios e consultas, normalmente com o uso de um banco de 
dados. 

 

 É necessário entender, entretanto, que a tomada de decisões gerenciais, 

principalmente as de natureza estratégica, é complexa, pois muitas vezes envolve 

questões políticas e de difícil negociação. 

 

 

 Segundo Oliveira, “sistema de informações é o processo de transformação de 

dados em informações que são utilizadas na estrutura decisória da empresa, 

também proporcionam a sustentação administrativa para otimizar os resultados 

esperados” 12. De acordo com o autor, o sistema pode, sob certas condições, trazer 

os seguintes benefícios para as instituições: 

 

©  redução dos custos das operações; 

©  melhoria no acesso às informações, propiciando relatórios mais precisos e 
rápidos, com menor esforço; 

 

©  melhoria na tomada de decisões, através do fornecimento de informações 
mais rápidas e precisas; 

 

©  melhoria na estrutura organizacional, facilitando o fluxo das informações; 

©  otimização na prestação de serviços aos clientes. 

 

 Para usufruir das vantagens básicas do sistema de informações, é necessário 

que alguns aspectos sejam observados, entre os quais podem ser citados: 

 

© o envolvimento da alta e média Direção; 

© o levantamento das informações que serão necessárias e das unidades 
organizacionais participantes, tendo em vista as ações e os resultados 
desejados; 

 

© a existência de dados/informações dos ambientes (interno e externo); 
 

© a adequada relação custo x benefício. O sistema deve apresentar uma 
situação de custo abaixo dos benefícios que proporciona à instituição. 
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______________ 

 

 

 Cabe ressaltar que um sistema de informações além de ser orientado para 

obtenção de informações destinadas a evitar surpresas ou para obtenção de 

parâmetros de avaliação de desempenho deve também ser orientado para 

identificação e geração de oportunidades de negócios para a organização. 

 

 Para isso, é necessário que os dirigentes estejam com sua visão concentrada 

no ambiente externo da organização, particularmente, através do acompanhamento 

dos projetos governamentais, contatos com técnicos de órgãos governamentais, 

consultorias especializadas, reuniões com executivos de empresas públicas ou 

privadas, e reuniões com clientes dos produtos e serviços. 

 

 A idéia básica do sistema é ter uma abordagem interativa no desenvolvimento 

e implementação dos sistemas administrativos, agilizando e simplificando o 

processo decisório de uma organização. No caso específico do IBGE, o 

desenvolvimento desse sistema, caso ainda não exista, tornaria possível a 

integração dos sistemas administrativos e de produção (projetos e atividades, 

marketing, financeiro, atendimento ao cliente) existentes ou que encontram-se em 

fase final de desenvolvimento. 

 

 Contudo, todo o esforço deve ser feito nesta direção, pois através desse 

sistema será possível, ter acesso on line à informação sobre todos os projetos e 

atividades, quanto ao cumprimento ou atraso nas metas previamente 

12. OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Excelência na administração estratégica - a 
competitividade para administrar o futuro das empresas. São Paulo: Atlas, 1993, p.39-
44. 
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estabelecidas. Permitirá, ainda, o gerenciamento de produtos e acesso na tela de 

relatórios atualizados sobre orçamentos e planejamentos programados. 

 

De acordo com Furlan: 

“o sistema de informações estratégicas é uma tecnologia 
que visa integrar em um único sistema de informação 
todas as informações necessárias, para que o diretor de 
uma empresa possa verificá-las de forma numérica, 
textual, gráfica ou por imagens. Com a utilização desse 
sistema, pode-se verificar informações desde o nível 
consolidado até o nível mais analítico que se desejar, de 
forma rápida e segura, possibilitando um melhor 
conhecimento e controle da situação e maior agilidade e 
segurança no processo decisório.”13 

 

 Um exemplo de sistema de informações estratégicas que apresenta as 

informações necessárias no processo decisório pode ser observado na figura 

abaixo: 

 

 
 
            Informações externas 

         (medidas provisórias, liberação  
         de recursos, etc.) 

 
 
 

↓ 
 
 

   Sist. financeiros e RH            Comunicação (correio 
   (orçamentos,   →     Sistema de  ←     eletrônico, agenda, 
    investimentos      Informações       mensagens) 
     planejamentos,      Estratégicas 
       análises, etc.) 
 
           ↑ 
 
 

               Sistemas de marketing 
                 (atendimento aos clientes, 
                 gerenciamento de produtos, 
                 plano de publicidade) 
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______________ 

 

 

 

 Através do SIE é possível ter indicadores de desempenho com resultados de 

pesquisas com clientes, evolução das pesquisas realizadas, dos produtos e 

serviços oferecidos, análise do clima interno - absenteísmo, feedback informal dos 

gerentes - e desempenho em relação ao orçamento - relação do custo real versus o 

orçado para cada serviço. 

 

 Para tornar isso possível, a elaboração do modelo conceitual é feita por meio 

de entrevistas com os dirigentes e procura identificar: 

 

ü A missão da instituição (cenários de atuação e relacionamento com o 
ambiente socioeconômico); 

 

ü Objetivos da instituição e objetivos estratégicos das áreas funcionais; 
 

ü Fatores críticos de sucesso (qualificação da mão-de-obra, plano de salários 
e benefícios); 

 

ü Necessidades de informação para decisões estratégicas (relacionam-se 
aos problemas externos à empresa, tais como quadro político, situação 
econômica, ação governamental, regulamentações), táticas (estruturação 
dos recursos da instituição a fim de criar possibilidades de execução com 
os melhores resultados) e operacionais (maximizar a eficiência do processo 
de conversão ou consumo dos recursos com impacto direto na 
rentabilidade das operações); 

 

ü Indicadores de desempenho: metas estabelecidas versus resultados 
alcançados e análises comparativas com períodos anteriores (tendências). 

 
 
 

A informação no ciclo da administração 
 
 
 

13. FURLAN, José Davi & IVO, Ivonildo da Motta & AMARAL, Francisco Piedade. Sistema de 
informações executivo - EIS - Executive Information System: como integrar os 
executivos ao sistema informacional das empresas. São Paulo: Makron Books, 1994, p.8. 
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    Planejamento      →      Operação   →        Controle 
   (plano e metas)               (realizado)         (resultados) 
 

↑                     ↓ 
 

   ↑ ←  ← INDICADORES DE DESEMPENHO  ← ↓ 
 

 

No caso específico do IBGE, alguns exemplos de sistemas de informação 

podem ser utilizados para o desenvolvimento de indicadores gerenciais, pois são 

registros existentes no âmbito federal, são os seguintes: 

 

üSistema Integrado de Administração de Pessoal - SIAPE, com a folha de 
pagamento e os dados cadastrais dos servidores civis federais. 

 

üSistema de Administração Financeira - SIAFI, com o registro dos gastos 
efetuados pelo Tesouro Nacional; 

 

üSistema de Orçamentos - SIDOR, com o orçamento de investimentos; 
 

üSistema de Planejamento - SISPLAN, com o planejamento das ações do 
governo; 

 

üSistema de Informações Organizacionais - SIORG, com a organização 
governamental e suas macro-atribuições; 

 

üSistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, com o 
cadastro de fornecedores, de preços e do catálogo de materiais e serviços. 

 

Contudo, outras informações podem ser obtidas utilizando-se os registros das 

áreas técnica e administrativa do IBGE e que não fazem parte dos sistemas do 

Governo federal, tais como: 

 

a) Informações sobre a área de recursos humanos, mas que não estão 

necessariamente no SIAPE: 

 

ü ficha funcional/ histórico; 

ü benefícios (concessão/controle); vale alimentação. Vale transporte. 
Cesta básica. Auxílio creche / auxílio natalidade / necessidades 
especiais; 

 

ü assistência médica: faturas e custos; 

ü treinamento; 
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ü administração de cargos e salários; 

ü gerenciamento de desempenho; 

ü informações gerenciais; 

ü ponto eletrônico; 

ü rotinas de segurança. 

 

b) Informações sobre os atendimentos aos usuários do IBGE utilizado pelo 

Departamento de Atendimento: Sistema de Atendimento - SIGA. 

 

ü cadastro completo dos usuários; 

ü pedido de informação ou aquisição de produtos; 

ü segmento de que o usuário faz parte - estudante, governo federal; 

ü prazo de entrega. 

 

c) Sistema de gerenciamento e controle de projetos, utilizado pela 

Coordenação de Planejamento da Diretoria de Planejamento e Coordenação: 

 

ü descrição dos programas, projetos e atividades do IBGE; 

ü objetivo e cronograma de execução; 

ü unidades envolvidas; 

ü recursos necessários; 

ü previsão de desembolso. 

 

d) Sistema de informações de marketing: 

 

ü controle de estoque de publicações, disquetes e CD-ROM; 

ü preços dos produtos e serviços; 

ü identificação (cadastro) dos clientes; 

ü aquisições realizadas pelos clientes. 

 

 A partir dos sistemas de informações citados acima e de outras informações 

que podem ser obtidas no ambiente externo, os gerentes do IBGE terão a sua 
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disposição um poderoso instrumento de auxílio na tomada de decisões, bem como 

de controle do desempenho das diferentes unidades da instituição. 

 

 

 

 

4.4  Estratégia e cultura organizacional 

 

 A valorização do fator humano, tornando o processo de planejamento o mais 

participativo possível, no sentido de cuidar da integração da estratégia com a 

cultura e administrar o processo de mudança necessário para implementação de 

novas estratégias para instituição, faz parte do avanço conceitual efetuado nos 

últimos anos. 

 

De acordo com Leitão: 

“Um fator da maior importância para o sucesso da 
implantação do processo é a atenção que deve ser dada 
às características culturais da organização. A coerência 
das estratégias adotadas com a cultura organizacional é 
essencial para o êxito da sua operacionalização. Essa 
coerência é indispensável para que possa ser criado um 
clima que permita o alcance simultâneo dos objetivos 
organizacionais e das necessidades individuais dos 
funcionários da instituição.”14 

 

A discussão em torno da cultura organizacional vem seguindo uma base de 

conceitos proporcionados e desenvolvidos pela antropologia cultural, onde existem 

diversas correntes teóricas, que privilegiam aspectos diferentes de um mesmo 

fenômeno. 

 

 Segundo Leitão, para se conseguir um bom nível de coerência entre a cultura 

e a estratégia deve-se: 

 

© identificar os Objetivos e as Estratégias da organização. Identificar Metas e 
Ações necessárias para o alcance dos Objetivos. 
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© analisar os valores e as crenças existentes. Identificar aquelas que são 
amplamente compartilhadas e fortemente sentidas. 

 

© feitas essas identificações, projetar programas, usando mecanismos para 
desenvolver os valores desejados. Esse processo é de longo prazo e requer 
permanente atuação da gerência. 

 

Antes de apresentar o conceito de mudança na cultura organizacional é 

conveniente mencionar o conceito de cultura organizacional criado por Shein (apud 

Freitas), “Cultura organizacional é o modelo de pressupostos básicos que 

determinado grupo inventou, descoberto ou desenvolvido nos processo de 

aprendizagem para lidar com os problemas de adaptação externa e integração 

interna”.15 

 

A idéia que apresenta Shein nas últimas linhas do conceito acima descrito 

demonstra claramente que as organizações estão sujeitas a mudanças 

permanentes devido à influência positiva ou negativa que o meio ambiente exerce 

sobre elas. 

 

Os fatores externos e internos que afetam as organizações podem vir de 

diversos setores. Os fatores externos se manifestam: pelas mudanças nas ações 

do governo, pela estabilidade política do país, pelo aumento da competitividade, 

pela presença de tecnologias modernas no mercado. Por outro lado, os fatores 

internos se manifestam também de múltiplas formas, entre elas se podem citar: o 

baixo desempenho organizacional, a baixa qualificação dos trabalhadores, 

tecnologias obsoletas, escassez de recursos financeiros. 

 

 

14. LEITÃO, Dorodame Moura. Administração estratégica; abordagem conceitual e 
atitudinal. Rio de Janeiro: SENAI/ DN, PETROBRAS, 1995, p. 217-228. 
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A presença de qualquer destas variáveis sugere a necessidade de realizar 

mudanças na organização, já que provocam um forte impacto nos padrões culturais 

e alteram seus valores e, por conseguinte, o nível de desempenho. 

 

Cada organização possui sua própria cultura à medida que alcança seu 

desenvolvimento no ciclo de vida, nessa altura os padrões culturais estão 

consolidados a tal ponto que quando se manifesta a necessidade de realizar 

mudanças, observa-se uma tendência de preservação dos valores existentes, pois 

há um processo de resistência contra a própria mudança. 

 

Quando a alta gerência decide empreender mudanças em algum processo 

administrativo ou tecnológico da organização, não pode deixar de observar os 

valores que nesse momento podem ser identificados. De fato, é aqui onde se 

apresenta um grande esforço por parte dos gerentes para identificar e adequar os 

novos valores às exigências das mudanças. Motta faz referência a este aspecto: 

 
“Nunca é demais lembrar que a mudança organizacional 
antes de ser um processo técnico, ou simples arranjo 
organizacional, consiste essencialmente em processo 
cultural de alterar valores. Mudar produtos, serviços ou 
organogramas pode significar, em muitas instâncias, 
uma agressão violenta a um sistema de valores 
existentes. E quanto maior a desconsideração pelo 
sistema cultural, maiores a reação, a resistência e as 
inadaptações provocadas pela incorporação de novas 
idéias.”16 

 

 

 

 

 

15. FREITAS, Maria Ester de. Cultura organizacional: Formação, Tipologias e Impacto. São 
Paulo: McGraw-Hill, 1991, p. 7. 
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A partir da abordagem feita por Motta sobre a mudança organizacional, se 

pode deduzir facilmente que a mudança implica modificações na cultura 

organizacional, em paralelo, a mudança requer uma revisão do sistema de valores, 

costumes, hábitos, idéias, crenças, símbolos e rituais da organização cuja principal 

responsabilidade recai fundamentalmente na alta hierarquia. 

 

Ao definir os novos valores, a modificação da cultura anterior será através de 

um processo gradual de transmissão dos mesmos. 

 

Neste contexto, se torna facilmente compreensível o conceito de mudança 

cultural apresentado por Freitas onde expressa que: “Mudança cultural é a definição 

de um novo rumo, uma nova maneira de fazer as coisas fundamentadas em novos 

valores, símbolos e rituais”17. A autora lembra que agora “a cultura organizacional 

aparece como um subsistema que se liga à estrutura, à estratégia, aos sistemas 

técnicos e políticos”. Parece também como uma superestrutura que determina 

todos os demais componentes englobados e fazendo o trabalho de síntese. 

 

Pode-se compreender que a mudança cultural está altamente influenciada 

pelo impacto que os ambientes externo e interno exercem sobre a organização. 

 

Sabendo-se que o ambiente é um fator importante quando ocorre um 

processo de mudança, Mintzberg e Petigrew (apud Fleury em “Cultura e poder nas 

organizações”)18 apontam que a tomada de decisões e a mudança estratégica 

devem ser desenvolvidas a partir da interação entre o contexto de mudança, e o 

processo de mudança e o conteúdo da mudança. 

 

 

 

16. MOTTA, Paulo Roberto. Op.cit., p. 238. 
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Sempre com respeito à mudança, os autores ressaltam que o ponto de partida 

para sua análise estratégica é a noção de que a formulação do conteúdo de 

qualquer nova estratégia, inevitavelmente, supõe controlar seu contexto e seu 

processo. O contexto refere-se aos ambientes social, econômico, político e 

competitivo em que a empresa atua. E o processo está associado à estrutura, à 

cultura organizacional e ao contexto político da empresa através da qual as idéias 

da mudança devem fluir. 

 

Com esta descrição se torna ainda mais compreensível que a mudança é 

influenciada pelo ambiente da organização e para liderá-lo as organizações deverão 

dispor de gerentes decididos e tecnicamente capazes. A capacidade gerencial deve 

ser refletida na tomada de decisões e por tal razão necessita dispor de um sistema 

de informação veloz, ágil, oportuno e moderno que lhe permita monitorar o contexto 

e os processos organizacionais. 

 

Sobre este enfoque Freitas19 assinala que uma mudança cultural de sucesso 

deve incluir o comprometimento de todos e o reconhecimento do mundo exterior. 

 

De acordo com Leitão20, o processo de mudança cultural pode ser 

administrado toda vez que se reconhece entre outras coisas que deve-se: 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Idem, ibidem, p. 115. 
 
18. FLEURY, Maria Tereza Leme & Fisher, Rosa Maria, coordenadoras. Cultura e poder nas 

organizações. São Paulo: Atlas, 1989. 
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©  levantar corretamente as questões envolvidas no processo de mudança. 

©  começar aos poucos, com um problema de cada vez. 

©  usar a colaboração de terceiros. 

©  montar a equipe adequada. 

© desenvolver treinamento gerencial para melhorar os conhecimentos dos 
gerentes sobre novas técnicas gerenciais, em especial a gestão 
estratégica. 

 

© lidar corretamente com as oposições. 
 

©  dar continuidade ao processo de mudança. 

 

Vale a pena destacar que se não se tem um compromisso dos líderes e um 

convencimento por parte dos trabalhadores sobre a necessidade da mudança, 

nenhum processo obterá sucesso. 

 

Sobre esse aspecto é importante o que aponta Motta, quando explica que: 

 
“A cultura organizacional representa o resultado da 
adaptação de uma organização ao seu ambiente; 
valores adquiridos coletivamente se consideram 
relevantes para serem preservados e apresentados aos 
novos membros. A formação da cultura organizacional 
presume, em princípio, que os novos membros da 
empresa serão socializados segundo os valores 
considerados como os mais relevantes.”19 

 

Nos diferentes livros que abordam o processo de mudança organizacional é 

possível deduzir que muitas organizações que decidiram empreender mudanças e 

que obtiveram sucesso podem ser caracterizadas a partir de alguns princípios, tais 

como: a descentralização, o trabalho em equipe, a flexibilidade, a comunicação 

rápida e os valores compartilhados. 

19.  FREITAS. Op.cit. p.15. 
 
20.  LEITÃO. Op. cit. p. 239. 
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É fundamental lembrar sempre que a mudança de cultura é um processo 

adaptativo e destrutivo ao mesmo tempo, a construção do novo implica a destruição 

do velho e essa transição não é necessariamente tranqüila nem está desprovida de 

problemas. 

 

 Por outro lado deve-se reconhecer que os valores e lealdades não se 

modificam rapidamente e por tal razão os gerentes devem atuar com precaução 

aceitando períodos de transição e adaptação às vezes maior que o previsto para a 

implantação e assimilação dos novos valores. Como assinala Motta: “A mudança 

não é unicamente um processo tecnológico ou de Organização e Método, a 

mudança é, sobretudo, um processo de aculturação e aprendizagem”.20 

 

 No caso específico do IBGE, para que todos os projetos indicados pelo 

Governo sejam viáveis será fundamental realizar um estudo mais específico sobre 

os valores, rituais e motivação dos funcionários da instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  MOTTA. Op.cit. p.237. 
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5.  CONCLUSÃO 

 

 O IBGE já deu início aos trabalhos para concretizar sua inserção no Projeto 

Agência Executiva do Governo federal. Para isso, a Direção da instituição está 

elaborando um plano de ação, que torne possível a assinatura do Contrato de 

Gestão se possível ainda em 1998, com vigência a partir de 1999. 

 

Para tornar isso possível, no entanto, será fundamental a participação e o 

envolvimento de todos, pois será a garantia que cada funcionário tenha plena 

consciência da missão institucional do IBGE e dos resultados desejados. 

 

 No entanto, um primeiro desafio já é possível identificar neste momento, o 

Governo federal ainda não tem nenhuma experiência em como conduzir o processo 

de reestruturação em uma instituição tão complexa como o IBGE. Todas as 

negociações desenvolvidas, até o momento, com outras instituições ainda estão 

em fase inicial, sendo que em alguns casos o processo já está em andamento há 

alguns anos. 

 

 O segundo desafio, que pode ser identificado é quanto à participação dos 

funcionários. Para isso, pode-se dividir essa questão em duas vertentes: a 

resistência do corpo gerencial quanto à necessidade de se utilizar o planejamento 

como técnica de gestão e a resistência dos funcionários que estão insatisfeitos 

com os atuais salários. 

 

Sobre os gerentes é possível perceber que a possível resistência ocorre por 

três causas: 

20.  Idem, ibidem. p.238. 
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ü Imediatismo da maioria dos gerentes, pois eles se deixam envolver de tal 
forma pelas atividades do dia-a-dia da instituição, que acabam perdendo o 
controle do seu próprio tempo. Com isso, qualquer tempo dedicado ao 
planejamento é considerado como uma perda de tempo. 

 

ü Desconhecimento das técnicas do planejamento. Com isso, eles acham 
que as técnicas de planejamento são muito complexas. 

 

ü Incerteza quanto ao futuro. O planejamento é considerado inútil, pois o 
futuro é incerto. 

 

 Para minimizar ou superar possíveis obstáculos, dentro do processo de 

planejamento, devem ser previstas: 

 

ü A realização de um diagnóstico da natureza da mudança, com a 
identificação de grupos ou indivíduos importantes que apoiarão e que 
resistirão às mudanças; 

 

ü A construção de um clima de apoio, desenvolvendo-se uma ampla 
divulgação das mudanças que se deseja efetuar, tornando claras as 
necessidades, oportunidades e conseqüências benéficas das mudanças. 

 

Quanto aos funcionários a resistência pode ocorrer em decorrência da 

defasagem e da má distribuição salarial, da escassez de recursos humanos, da 

inexistência de planos de carreira nas instituições e das dificuldades para 

renovação do quadro técnico após a aposentadoria, sem que tenha sido 

desenvolvida uma política de sucessão. A situação atual é de apatia quase 

generalizada, onde poucos procuram desenvolver processos inovadores. 

 

 No caso específico do IBGE, a renovação do quadro de funcionários é um 

assunto a ser tratado de forma delicada, pois de acordo com Senra1, o recurso 

humano é fator primordial da qualidade da produção e disseminação das 

estatísticas, já que o pesquisador precisa receber uma formação suplementar para 

a transmissão de um saber existente entre os profissionais envolvidos com a 

produção de estatísticas. 
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Um outro aspecto a ser lembrado quanto aos funcionários públicos é que 

nenhum documento elaborado pelo Governo até o momento leva em consideração 

aspectos culturais (valores, distribuição de poder) do funcionário público. 

 

 Todos esses problemas precisam ser analisados e, se possível, solucionados 

antes da implementação da assinatura de Contrato de Gestão com o Governo, pois 

como será possível desenvolver o planejamento estratégico - projeto que norteará 

todo o processo - sem a participação efetiva e o comprometimento de todos os 

funcionários? 

 

 Mesmo que o pensamento seja de que a própria modernização administrativa, 

com a utilização de técnicas de qualidade e de planejamento, alterem o quadro 

atual da administração pública federal, será necessário superar alguns dos 

obstáculos citados, pois a utilização de qualquer técnica administrativa requer a 

plena satisfação do funcionário para melhorar o desempenho de suas atividades. 

 

 Por outro lado, pode-se avaliar que tudo o que está sendo proposto pode ser 

benéfico para os funcionários, pois poderá, se bem conduzido, criar um novo 

estímulo para todos os funcionários das instituições públicas, já que novas 

possibilidades de trabalho serão desenvolvidas. 

 

 Para isso, será fundamental lembrar o que Matus escreveu sobre os aspectos 

positivos da participação no processo de planejamento, assim: 

 

 

“Se o homem, um governo ou uma instituição renuncia a 
conduzir e deixa-se conduzir, desiste de dominar e é 
arrastado pelos fatos, abdica então da principal liberdade 
humana, que é tentar decidir por nós e para nós onde 
queremos chegar e como lutar para alcançar nossos 
objetivos. O planejamento é assim uma ferramenta das 

1. SENRA, Nelson de Castro. A Coordenação da Estatística Nacional: o equilíbrio entre o 
desejável e o possível. Tese de doutorado em Ciência da Informação. Rio de Janeiro: 
Escola de Comunicação - ECO, UFRJ/IBICT, 1998. 
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lutas permanentes que o homem trava desde o início da 
humanidade para conquistar graus crescentes de 
liberdade.”  2 

 

 Para o IBGE, caso a instituição consiga se engajar na proposta de 

reestruturação estratégica, e adote um modelo de gestão estratégica, acredita-se 

que diversos problemas mencionados nesta dissertação serão superados, o que 

tornará a instituição mais dinâmica e mais ágil. Ela, com sua produção de 

informações estatísticas e geocientíficas, é, e continuará sendo, essencial para 

todas as esferas de Governo, para iniciativa privada e para toda a sociedade civil. 

No entanto, será fundamental desenvolver um relacionamento mais próximo com 

seus usuários, visando à identificação de todas as demandas da sociedade. 

 

 

PROCESSO DE GESTÃO PROPOSTO PARA O IBGE 

 

 

 
 Necessidades          Resultados 
 dos clientes    ç       (qualitativos, 
 (Governo, sociedade,   ç ç       quantitativos e 
  funcionários e usuários)           orçamentários) 
 
 
 
 
             Planej.        Planej.    Planej. 
          Estratégico è        Plurianual è    Anual  
 
            ↓ 
     è   ← ← ← ← ← ← ← ←   è 
   ↓ 
 
       Plano de Ação  è         Execução   è    Controle 
 
 
 
 
 
 

______________ 
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O desenvolvimento do planejamento estratégico certamente trará para a 

instituição uma nova estrutura organizacional, pois para que as estratégias sejam 

implementadas será fundamental que a estrutura esteja adequada às ações e 

metas estabelecidas. 

 

 Além disso, é essencial o estabelecimento de acompanhamento de 

compromissos que torne possível o conhecimento de todas as etapas de 

planejamento e avaliação. Desta forma, sugere-se que a instituição siga as etapas 

abaixo, fazendo as adaptações necessárias. 

 

Planejamento e Avaliação de Desempenho 

 

 
 Revisão das estratégias e    Ajustes dos Projetos 
 implementação das ações e   e Atividades com o Orçamento 
 e metas       Aprovado para o ano vigente 
 
         MAR.  ABR. 
 Aprovação               Fechamento 
 Contrato de Gestão         MAI.       da proposta 
     FEV.             orçamentária 
           
 Avaliação                 Emissão de 
 de desempenho   JAN.           JUN.        relatório de 
                          desempenho 
        

Negociação           Avaliação 
   Metas do         DEZ.             JUL.   interna de 
   Contrato de           desempenho 
   Gestão   NOV.    AGO. 
 
        Planos de   OUT. SET.        Planejamento 
   Ação          Estratégico 
 
 
    Planejamento    Planejamento 
    Anual     Plurianual 
    políticas e diretrizes   políticas e diretrizes 
 

 

2. MATUS, Carlos. Política, planejamento & governo. Brasília: IPEA, 1993, p. 15. 
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 Para concluir, é importante enfatizar que a proposta do Governo de 

modernização administrativa para suas instituições, com enfoque na administração 

voltada para resultados, é oportuna, coerente e, acima de tudo, viável. Contudo, em 

nenhum momento deve ser esquecido que o Plano Diretor de Reforma do Estado 

só será implementado e consolidado se houver a efetiva participação e o 

comprometimento dos funcionários. 
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