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Resumo 

 

O objetivo desta pesquisa foi estudar os desafios para o uso do planejamento estratégico em 

organizações públicas. Com base na literatura sobre planejamento estratégico e administração 

pública, buscou-se o arcabouço teórico das limitações e barreiras para o uso do planejamento 

estratégico em organizações públicas. Os dados foram coletados por meio de entrevistas com 

administradores públicos que lidam diretamente com o planejamento estratégico em suas 

organizações públicas, além de entrevistas com especialistas em gestão pública (acadêmicos e 

prestadores de assessoria técnica em gestão). Como resultado da análise, foram identificadas 

cinco dimensões que agrupam os principais desafios para o uso do planejamento estratégico 

em organizações públicas: (1) Garantir engajamento e compromisso dos envolvidos com o 

planejamento estratégico; (2) Compreender que processo decisório deve considerar diferentes 

percepções e expectativas; (3) Ter flexibilidade para lidar com fatores políticos e a 

rotatividade; (4) Ter sensibilidade com a cultura organizacional e princípios da administração 

pública; e (5) Compreender a dinâmica do provimento dos recursos humanos e financeiros das 

organizações públicas. 

 

Palavras-chave: planejamento estratégico, organizações públicas, gestão pública. 

  



 

 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this research was to study the challenges to the use of strategic planning in 

public organizations, from the point of view of specialist of the subject. Based on the 

literature of strategic planning and public administration was sought the theoretical 

framework of the limitations and barriers to the use of strategic planning in public 

organizations. The data were collected from interviews with public managers, who have 

worked directly with strategic planning in their public organization, and also, interviews with 

specialists in public management (academics and public management consulters). As a result 

of this analysis were indentified five dimensions that grouped the  challenges to the use of 

strategic planning in public organizations: (1) Ensure engagement and commitment from all 

the people involved with the strategic planning; (2) Understand that the decision process must 

consider different perceptions and expectations; (3) Have flexibility to deal with political 

factors and turnovers; (4) Have sensibility with the organization culture and the principles of 

the public administration; (5) Understand the dynamic of the provision of human and 

financial resources at the public organizations. 

 

Key words: strategic planning, state owned organization, public management. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Quando o planejamento estratégico surgiu, em meados de 1950, foi gradativamente 

disseminado e aplicado pela maioria das grandes corporações privadas, em função da sua 

aplicabilidade em diversos setores da economia (WILSON, 1990). Assim, foi rapidamente 

considerado pelos líderes corporativos como uma boa prática para implementar estratégia, 

uma vez que tem como característica o fortalecimento da competitividade de cada unidade 

organizacional (WILSON, 1990; MINTZBERG, 1994; BRYSON, 2004). 

Na administração pública, o planejamento estratégico começou a ser implementado a partir da 

segunda metade do século XX, inicialmente, no Reino Unido e, posteriormente, nos Estados 

Unidos, Nova Zelândia, Austrália (MINTZBERG, 1994). Em função da crise fiscal, estes 

países iniciaram um processo de reforma de Estado com a finalidade de tornar a alocação do 

recurso público mais eficiente (HOOD, 1991; MINTZBERG, 1994). Estas iniciativas 

transformaram o então modelo burocrático de administração pública – associado à 

incapacidade de os governos executarem suas atividades com eficácia, eficiência e efetividade 

– em modelo gerencial de administração pública, identificado internacionalmente como 

movimento do New Public Management (NPM), o qual articulava a importação de técnicas do 

setor privado para a gestão pública (HOOD, 1991; OSBORNE & GAEBLER, 1992;  

BOYNE, 2002). Neste contexto, surgiu a administração pública gerencial, que se caracterizou 

pela introdução da orientação para resultados, foco no cliente e flexibilização da gestão para 

alcançar a eficiência (FERLIE et al., 1999). 

Para se adaptar a essa nova realidade de um ambiente cada vez mais dinâmico em função da 

globalização, instabilidade econômica, diversificação das demandas sociais e pela luta por 

recursos escassos (EADIE, 1983; BRYSON & ROERING, 1987; ABRUCIO, 1997; 

WRIGHT, KROLL & PARNELL, 2000), a administração pública teve de desenvolver a 

capacidade de gestão estratégica. Este é um processo integrador de todas as atividades e 

funções da organização e as orienta com vistas a fortalecer a respectiva efetividade e 

viabilidade de longo prazo (POISTER & STREIB, 1999). A gestão estratégica tem como 

elemento central o planejamento estratégico (VINZANT & VINZANT, 1996a; POISTER & 

STREIB, 1999). 

O planejamento estratégico pode ser definido como “esforço disciplinado para produzir 

decisões e ações fundamentais que definem e direcionam o que uma organização é, o que ela 

faz, e por que o faz” (BRYSON, 2004, p. 6, tradução nossa). 
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Existe uma ampla literatura sobre os princípios da aplicação do planejamento estratégico em 

organizações privadas. Autores como Ansoff (1965, 1990), Mintzberg (1994), Hopkins e 

Hopkins (1997), Drucker (1998), Porter (1998), Prahalad & Hamel (2005), entre outros, 

apresentaram exemplos de resultados que essa ferramenta de gestão
1
 tem proporcionado às 

empresas do setor privado. No setor público há também iniciativas da implementação do 

planejamento estratégico (MOTTA, 1979; PINTO, 1982; RING & PERRY, 1985; BERRY et 

al., 1994; NOSOWSKI, 1994; BOYNE, 2002; BRYSON, 2004; POISTER & STREIB, 2005). 

Contudo, a aplicação do planejamento estratégico, como uma ferramenta de gestão 

desenvolvida no ambiente privado, pode ser inapropriada para o ambiente público (BRYSON 

& ROERING, 1987), dada as diferenças entre os dois tipos de organização (HEYER, 2010). 

Embora o número de casos de utilização venha crescendo, ainda são poucos os estudos que 

têm como finalidade avaliar as limitações para o uso do planejamento estratégico nas 

organizações públicas (VINZANT & VINZANT, 1996a), em especial estudos que focam o 

contexto brasileiro. Portanto, este trabalho pretende expandir o conhecimento sobre os 

desafios para o uso do planejamento estratégico em organizações públicas brasileiras. 

Com a finalidade de pesquisar os desafios para o uso do planejamento estratégico em 

organizações públicas brasileiras, este estudo foi organizado em sete capítulos. O primeiro 

capítulo, Introdução, contextualizou as razões da pesquisa e introduz o problema de pesquisa. 

O segundo capítulo discorreu sobre os objetivos gerais e específicos, a justificativa, o escopo 

e delimitação do estudo. A base conceitual teórica foi desenvolvida no capítulo três, que 

forneceu todo o referencial teórico levantado para abordar o planejamento estratégico em 

organizações públicas brasileiras. Para tanto, a pesquisa conceituou o planejamento 

estratégico, pontuou as semelhanças e diferenças entre a administração pública e a gestão 

privada, além de levantar as características da gestão pública brasileira. O quarto capítulo, 

Metodologia, caracterizou o método e detalhou os procedimentos de coleta e análise dos 

dados. O quinto capítulo contém o resultado das entrevistas. No sexto, foram relacionados o 

arcabouço teórico, apresentado no capítulo anterior, com a pesquisa sobre o planejamento 

estratégico em organizações públicas. Por fim, o capítulo sete, Considerações Finais, 

apresentou as conclusões da pesquisa e propostas para pesquisas futuras. 

 

                                                 
1

 Entendida como toda metodologia, técnica ou prática que auxiliam na consecução dos objetivos 

organizacionais, os quais sejam de aumentar receitas, de reduzir custos, de inovar, de melhorar a qualidade ou de 

se planejar para o futuro, para citar alguns exemplos (RIGBY, 2009). 
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1.1 Contextualização do problema de pesquisa 

O planejamento estratégico (PE) é uma das ferramentas de gestão mais utilizadas no mundo 

corporativo (RIGBY & BILODEAU, 2013). Uma pesquisa realizada desde 1993 pela Bain & 

Company constatou que o planejamento estratégico desde 1996, quando foi incorporado na 

pesquisa (HSM MANAGEMENT, 1998), sempre figurou entre as mais utilizadas pelas 

empresas, estando frequentemente nas primeiras posições do ranking de um total de 25 

ferramentas de gestão pesquisadas (para mais informações ver RIGBY & BILODEAU, 2013). 

 
Figura 1: Top 10 das ferramentas de gestão mais usadas 

Fonte: Bain & Company (tradução nossa) 
 2

 

 

De acordo com a especificação da Bain & Company, no mundo corporativo o planejamento 

estratégico é normalmente usado para incentivar discussões sensíveis para a organização tais 

como mudança de direcionamento estratégico ou desempenho de um negócio; formular uma 

linha comum de tomada de decisão em todos os níveis da organização e estabelecer um 

contexto apropriado para decisões de orçamento e avaliações de desempenho (RIGBY, 2009). 

                                                 
2
 Fonte: http://www.bain.com/management_tools/BainTopTenTools/default.asp <acessado em 10 de outubro de 

2013>.  Para mais detalhes sobre as ferramentas ver Rigby (2009). 
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Competências
essenciais

Gestão da 
mudança

9
Segmentação de 

consumidores
Cenários e planos 
de contingência

Competências
essenciais

Alianças 
estratégia

Gestão da cadeia 
de suprimentos

10
Competências

essenciais
Gestão do 

conhecimento
Fusões e 

aquisições
Segmentação de 

consumidores
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Figura 2: Utilização (escala 0-100%) X Satisfação (escala 0-5) em 2013 

Fonte: Management Tool and Trends 2013 (RIGBY & BILODEAU, 2013) 

 

Essa mesma pesquisa mostrou, ainda, que o planejamento estratégico figura também entre as 

ferramentas que geram maior satisfação. Desta forma, não é surpresa que cerca de 80% das 

empresas responderam que desejam utilizar a ferramenta no ano seguinte (RIGBY & 

BILODEAU, 2013). 

Por outro lado, há quem observe um declínio do uso do PE. Um estudo conduzido por 

Mankins e Steele (2006) indica que o nível de satisfação com a ferramenta vem declinando. 

Os autores apontam que muitos gestores estão cada vez mais céticos em relação a essa 

ferramenta de gestão, uma vez que notaram que as decisões estratégicas estão sendo 

realizadas fora do processo formal de planejamento estratégico. Para estes autores, isso ocorre 

em função da desconexão entre o planejamento estratégico e o processo de decisão 

efetivamente realizado pela organização. Isso é evidenciado principalmente em dois 

momentos: (1) desconexão entre a tomada de decisão estratégica e a periodicidade anual do 

planejamento estratégico – muito longa para a efetividade das decisões estratégicas, que 

necessitam de respostas rápidas – e (2) a desconexão entre o foco do planejamento, que é 

realizado unidade por unidade, e as decisões estratégicas, que são analisadas questão por 

questão (MANKINS & STEELE, 2006). De acordo com os autores da pesquisa, as decisões 

estratégicas são tomadas continuamente, motivadas pela necessidade de ação (ou reação) 
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imediata a mudanças no ambiente externo ou interno, não podendo esperar até a realização de 

uma nova rodada de planejamento estratégico para que se delibere sobre a questão. 

No caso da administração pública, o PE vem sendo cada vez mais empregado (BERRY et al., 

1994; BRYSON, 2004). A sua adoção decorre, principalmente, em virtude de dois aspectos. 

Primeiro, a crescente escassez de recursos que tem impulsionado, cada vez mais, a 

administração pública a racionalizar e otimizar a aplicação de seus recursos financeiros e 

humanos (EADIE, 1983; FERLIE et al., 1999). Segundo, a administração pública vem 

encarando uma crescente cobrança por serviços públicos de qualidade (EADIE, 1983; HOOD, 

1991). Em resposta a essas demandas foram desencadeadas reformas estatais visando à 

reestruturação da administração pública (OSBORNE & GAEBLER, 1992). Uma das 

propostas desse movimento para melhorar a eficiência e eficácia da administração pública foi 

a importação de técnicas e práticas consagradas da administração privada, dentre as quais está 

o planejamento estratégico (BRYSON & ROERING, 1987; BOYNE, 2002). 

Entretanto, uma vez que o planejamento estratégico foi desenvolvido para o ambiente 

privado, não é certo que terá o mesmo desempenho no setor público (ALLISON, 1979; 

BRYSON & ROERING, 1987), em função das diferenças entre os dois setores (PERRY & 

RAILEY, 1988; RING & PERRY, 1985; NUTT & BACKOFF, 1993; RAINEY & 

BOZEMAN, 2000). 

Conforme alerta Bryson (2004), o processo de planejamento estratégico em organizações 

públicas não é trivial, uma vez que é necessário considerar as características internas e 

externas particulares do setor público. As ferramentas de gestão importadas do ambiente 

privado, entre as quais o planejamento estratégico, podem possuir limitações para o seu uso 

em organizações públicas, tais como: necessidade de compromisso e engajamento das pessoas 

envolvidas (JOYCE, 1999; BRYSON et al., 2009); dificuldades na decisão em função de 

fatores políticos, financeiros e legais (MOTTA, 1979; ANSOFF & MCDONNELL, 1993; 

BRYSON, 2004); objetivos ambíguos, visto que comparado ao setor privado – que deve 

reportar as suas ações para o interesse de um grupo limitado de acionistas – no setor público o 

grupo de stakeholders
3
 é mais amplo, podendo resultar em interesses conflitantes e objetivos 

ambíguos para acomodar as diferentes percepções (NUTT & BACKOFF, 1993; BRYSON, 

                                                 
3
 Compreendido como todas as organizações, grupos ou indivíduos que possuem voz de reivindicação sobre os 

produtos ou serviços prestados pela organização. Bryson (2004, p.35) exemplifica que os stakeholders típicos de 

organizações governamentais são: cidadãos, contribuintes, beneficiários de serviços, corpo do governo, 

servidores públicos, União, grupos de interesse, partidos políticos, comunidade financeira, empresas privadas, e 

outras partes do governo.  
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2004); cultura organizacional, em que a burocracia desenvolve a cultura da minimização do 

risco (ANSOFF & MCDONNELL, 1993; VINZANT & VINZANT, 1996a; BOYNE, 2002); 

e a dificuldade de mensurar resultados tendo em vista a diversidade de expectativas não claras 

(NUTT & BACKOFF, 1992). 

Desta forma, para que se possam extrair as potencialidades dessa ferramenta, é necessário 

verificar quais são os fatores que condicionam o uso do planejamento estratégico em 

organizações públicas. Por essa razão, o presente estudo tem como problema de pesquisa a 

seguinte questão. 

Quais são os desafios para o uso do planejamento 

estratégico em organizações públicas brasileiras? 
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2 - OBJETIVO DA PESQUISA 

O objetivo deste trabalho foi estudar os principais desafios para o uso do planejamento 

estratégico em organizações públicas. Ao ampliar o conhecimento sobre as limitações do PE 

em organizações públicas, pretendeu-se fomentar o debate e a reflexão sobre o tema, bem 

como fornecer insights para o desenvolvimento de metodologias mais adaptadas à realidade 

das organizações públicas brasileiras. 

 

2.1 Objetivos específicos 

Dado o objetivo geral proposto, foram adotados os seguintes objetivos específicos: 

 Conceituar e definir o que é planejamento estratégico. 

 Levantar as etapas que compõem o processo de planejamento estratégico. 

 Identificar as diferenças entre os setores público e privado que tem impacto no processo 

de planejamento estratégico. 

 Levantar os elementos próprios da administração pública brasileira para o uso do 

planejamento estratégico. 

 

2.2 Relevância do estudo 

O planejamento estratégico é apontado como uma prática já bastante institucionalizada nas 

organizações privadas (RIGBY & BILODEAU, 2011; 2013). Da mesma forma, o 

planejamento estratégico vem sendo cada vez mais usado em organizações públicas 

brasileiras. Em 2008, apenas 47% dos órgãos pesquisados declararam utilizar o planejamento 

estratégico, já em 2012 esse percentual subiu para 85% (BRASIL, 2008, 2012). 

Portanto, como mostra a pesquisa realizada pelo Brasil (2012), o uso do planejamento 

estratégico em muitas organizações públicas é recente, tendo seus gestores pouco ou nenhum 

conhecimento sobre essa ferramenta de gestão. Além disso, o crescimento da sua utilização 

aumenta também o interesse da academia e a demanda dos gestores públicos por mais 

informações sobre o assunto. Por essas razões, observou-se que o momento é oportuno para a 

condução de uma pesquisa que identificasse os desafios para o uso do planejamento 

estratégico.  



20 

 

 

 

Esta pesquisa contribuiu para o arcabouço de conhecimento sobre o tema. Este estudo 

possibilita aos gestores públicos o conhecimento sobre os desafios que possivelmente possam 

confrontar.  Desta forma, poderá aprimorar o processo de planejamento no setor público. 

Então, como resultado espera-se trazer contribuições para o entendimento sobre as 

dificuldades de aplicação do planejamento estratégico – ou de outras ferramentas de gestão 

utilizadas em empresas privadas – no contexto da administração pública brasileira. Assim, 

espera-se que esse estudo sirva de fonte de conhecimento para pesquisas futuras e para as 

organizações públicas. 

 

2.3 Escopo e delimitação do estudo 

Esta pesquisa se propôs a levantar os desafios para o uso do planejamento estratégico em 

organizações públicas. Assim, por meio da investigação com gestores públicos e especialistas 

em administração pública, este trabalho examinou as dificuldades do uso do planejamento 

estratégico.   

Desafio pode ser definido como tudo aquilo que tem algum impacto relevante ou impõe 

algum comportamento ou ação (HOUAISS et al., 2013). Portanto, neste trabalho, entende-se 

como um desafio toda e qualquer ocasião, imposição, restrição, barreira ou obstáculo a ser 

superado ou que condicionam negativamente o uso do planejamento estratégico em 

organizações públicas. 

Escolheu-se analisar o planejamento estratégico por ser uma das ferramentas de gestão mais 

amplamente utilizadas (RIGBY & BILODEAU, 2011; BRASIL, 2012). Isso permitiu a 

visualização das características em organizações públicas independente da particularização de 

um setor de atuação ou de uma esfera de governo. 

O estudo tem como foco o processo de formulação e implementação do planejamento 

estratégico. Assim, ele não contempla a fase de avaliação do resultado do planejamento 

estratégico. Com isso, não se analisou a relação entre planejamento estratégico e desempenho 

organizacional. 

O estudo focalizou em planejamento estratégico formal e em nível organizacional (aquele que 

engloba a organização como um todo e não áreas da organização). Por esta razão, destinou-se 

a analisar o processo institucionalizado de planejamento estratégico especificamente voltado 
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para organizações. Assim, todas as vezes que o termo planejamento estratégico aparecer neste 

trabalho estaremos nos referindo ao planejamento estratégico de organizações. 

Portanto, neste estudo não foram tratados os modelos de planejamentos estratégicos 

específicos para os municípios ou estados, tais como o Planejamento Estratégico Situacional e 

o Participativo, uma vez que esses modelos são direcionados para a busca de soluções de 

planejamento, gestão e reestruturação urbanas (Para experiências com esse tipo de 

planejamento estratégico ver MATUS, 1997; MARCELINO & REBELLO, 2001; PFEIFFER, 

2000; POISTER & STREIB, 2005; BARRETO & ESTRADA, 2006). Do mesmo modo este 

estudo não abordará planos governamentais de desenvolvimento nacional, tais como o Plano 

SALTE, Plano de Metas, Planos Nacionais de Desenvolvimento, ou planos setoriais (sócio 

ambiental, saúde, educação, ciência e tecnologia etc). Nesta pesquisa não foi aprofundada 

também a utilização do planejamento estratégico como ferramenta orientadora do orçamento 

público, apesar de observar a relação entre PE e o processo orçamentário – Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e Plano Plurianual (ver SADECK et al., 2005; 

PAULO, 2010). 

Vale ressaltar que não se pretendeu com este estudo avaliar os tipos de modelos de 

planejamento estratégico que estão sendo aplicados na administração pública, isto é, não se 

estudará os diferentes modelos metodológicos de planejamento estratégico existentes.  

Objetivou-se propor um modelo mais indicado de planejamento estratégico para o setor 

público. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa optou-se pelo levantamento dos desafios para o uso do 

planejamento estratégico em organizações públicas sem a distinção de um setor (Defesa, 

Educação, Energia, Saúde, Segurança, etc.) ou de esfera de atuação (Federal, Estadual ou 

Municipal), privilegiando o caráter abrangente de cada desafio levantado. Isto é, os desafios 

estudados podem ocorrer em qualquer organização pública independente do seu setor ou 

esfera de atuação. O grau de influência em maior ou menor medida de cada desafio levantado 

é uma sugestão para pesquisas futuras. 
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3 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para analisar os desafios para o uso do planejamento estratégico em organizações públicas 

foram levantadas as suas bases conceituais, dividida em dois momentos. No primeiro 

momento foram abordados os conceitos de planejamento e de estratégia, bem como foi 

definido o que é planejamento estratégico, quais são as suas etapas, sua história, críticas e 

benefícios esperados. No segundo momento, para analisar a introdução de práticas de gestão 

de organizações privadas, entre elas o planejamento estratégico na administração pública, foi 

analisado o movimento do New Public Management (NPM). Em seguida identificaram-se as 

principais diferenças entre os setores público e privado indicados na literatura. Por fim, 

levantaram-se as principais dificuldades associadas ao planejamento estratégico no setor 

público. Com base nesse levantamento foi possível elaborar uma lista preliminar de desafios, 

a qual foi a base para a pesquisa de campo (para mais detalhes ver seção 4.3 Coleta de 

dados). 

 

Figura 3: Organização do referencial teórico 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.1 Conceitos de planejamento e estratégia 

Para analisar a ferramenta planejamento estratégico no setor público, compete introduzir e 

delinear, antes, os conceitos teóricos de planejamento e estratégia. Além disso, para o 
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entendimento do objeto estudado, devem-se prover as definições de planejamento estratégico 

encontrados na literatura. Em seguida foi realizada uma visão geral da ferramenta, bem como 

as suas críticas e seus benefícios, por fim, levantaram-se as barreiras do PE no setor público 

indicadas pelos principais autores sobre o tema. 

 

3.1.1 Conceito de planejamento 

Planejamento pode ser compreendido por tudo aquilo que estruturamos antes da ação ser 

realizada (ACKOFF, 1976). Assim, para o autor, o planejamento é o processo de formular o 

que fazer e como fazer. O planejamento pode ser conceituado como uma forma racional de 

organizar os meios para alcançar os objetivos e metas desejados (ACKOFF, 1976). 

Planejamento é algo intrinsecamente ligado à natureza humana, visto que é por meio deste 

que o ser humano consegue identificar e preparar-se para enfrentar ameaças que possam 

surgir durante o trajeto rumo a um objetivo/meta traçado. 

Como um instrumento corporativo, o planejamento é um meio que define um futuro desejado 

pela organização, ou seja, é uma projeção de onde a organização gostaria de estar e quando 

ela deseja atingir esse estado (ACKOFF, 1976). Por isso, é um processo de avaliação e 

tomada de decisão, antes da realização da ação, com o objetivo de tornar mais provável um 

estado futuro desejado. Portanto, é o ato de pensar e avaliar as ações para mudar um cenário 

no qual se acredita que, a menos que se tome uma atitude, não irá acontecer (ACKOFF, 

1976). 

O planejamento é utilizado nas organizações como um processo racional de intervenção na 

realidade atual com vistas a atingir uma situação futura ideal (PINTO, 1982). Neste sentido, o 

planejamento é um processo integrado de decisões que formaliza e explicita a estratégia 

visando à produção de um resultado articulado, ou seja, é o controle do futuro da organização 

por meio de análise racional (MINTZBERB, 1994). 

Segundo Ackoff (1976), o planejamento pode ser decomposto em três níveis: estratégico, 

tático e operacional. Enquanto o planejamento no nível estratégico realiza a formulação de um 

plano de visão geral para a organização objetivando o crescimento de longo prazo, o 

planejamento tático é a decomposição dos objetivos estratégicos em orientações mais 

detalhadas para cada departamento de forma separada, com horizonte temporal de médio 

prazo suficiente para avaliar a desempenho da organização, portanto, com foco na eficiência. 
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Por fim, o planejamento operacional lida com as ações cotidianas com foco na sobrevivência 

de curto prazo. 

 

3.1.2 Conceito de estratégia 

Mintzberg et al. (2000, p. 17) advertem para ter cuidado com o uso da palavra estratégia uma 

vez que “é uma dessas palavras que inevitavelmente definimos de uma forma, mas 

frequentemente usamos de outra”. 

O termo estratégia deriva da palavra grega stratègós, de origem militar, que significa a 

habilidade de combate do general, no que concerne a inteligência de utilização eficiente dos 

seus recursos para derrotar o inimigo (SANTIAGO et al., 2004). 

Este conceito de origem bélica foi transferido para a administração, relacionando a estratégia 

diretamente ao ato de planejar e executar as ações com a finalidade de alcançar ou manter 

posições relativas (MOTTA, 2001). Portanto, para este mesmo autor, a estratégia corporativa 

deve inicialmente fixar os objetivos e, a partir destes, definir os meios para alcançá-los. 

Ao longo da história, o termo estratégia recebeu diversas definições. Um dos primeiros a 

transferir o termo de origem militar para as corporações foi Chandler em 1962. O autor faz 

uma analogia ao termo militar definindo a estratégia no meio corporativo como a 

determinação das metas e objetivos de longo prazo, da estrutura organizacional e da alocação 

dos recursos necessários para o alcance dos objetivos desejados (CHANDLER, 1962).  

Posteriormente, Ansoff (1965) forneceu outra perspectiva sobre estratégia em organizações. 

Para este autor, a estratégia lida com o estabelecimento da medida da capacidade de resposta 

da firma em relação ao seu ambiente externo, isto é, define a posição da empresa no mercado 

no qual está inserida e quais mercados a empresa deseja entrar. Portanto, a estratégia deve 

definir: os objetivos e metas da empresa; como a empresa deve desenvolver e explorar o 

posicionamento dos seus produtos no mercado; e em quais mercados deve desejar entrar e 

com qual nível de intensidade em cada um (ANSOFF, 1965, 1990). 

Nesta mesma linha, Ackoff (1990) complementa que a estratégia de uma organização consiste 

nas deliberações do mais alto nível decisor, as quais afetam a organização como um todo. As 

decisões estratégicas orientam a seleção dos meios para a consecução dos objetivos globais a 

serem perseguidos no longo prazo pela organização como um todo. Neste sentido, as decisões 

estratégicas ocorrem antes do fato, uma vez que determina os objetivos globais e antecipam as 
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possíveis ameaças e oportunidades, já o ato de selecionar os meios e instrumentos em si é uma 

decisão tática.  

A estratégica, conforme Andrews (1971), pode ser caracterizada como o padrão de objetivos, 

propósitos ou metas e de políticas e planos para consecução das finalidades estabelecidas, este 

padrão define em quais mercados a companhia está ou em quais pretende se inserir, bem 

como determina que tipo de companhia é ou deverá ser. 

De acordo com Porter (1987), a estratégia é um processo de escolha racional e análise de 

ameaças externas para a formatação de uma posição singular e diferenciada da organização no 

mercado, fornecendo à empresa um diferencial competitivo em relação às demais 

organizações. Segundo o autor, a estratégia é decidir o que fazer e - de acordo com o autor - 

principalmente o que não fazer (trade off) entre as múltiplas opções existentes. 

Na visão de Prahalad e Hamel (2005), estratégia é um conjunto de medidas concebidas no 

presente visando capturar oportunidades no futuro. Para isso, a estratégia identifica e propõe 

meios para o domínio das competências necessárias para o alcance dos objetivos desejados. 

Os autores denominam esse pensamento de arquitetura estratégica. Na visão dos autores, a 

estratégia vai além da preocupação com a adequação total entre metas e recursos: a estratégia 

deve ser formulada de tal forma a desafiar e a estimular os funcionários a superarem metas 

aparentemente impossíveis, bem como contornarem de forma criativa as limitações de 

recursos. 

Mintzberg et al. (2000) propõem cinco situações nas quais a palavra estratégia é empregada, 

denominadas de 5P: plan, ploy, pattern, position e perspective.  O primeiro P, de plan, define 

a estratégia como um plano de ação, ou seja, uma linha mestra a ser seguida pela organização, 

um olhar para frente. O P, de ploy, é a visão da estratégia como um truque para enganar o seu 

oponente, induzir o concorrente a uma conclusão equivocada para provocar uma situação 

favorável. O terceiro P, de pattern, é a constatação do fluxo de ações realizadas até o presente 

momento, independente de ter sido previamente planejada ou não, um olhar para o 

comportamento ao longo de período passado. O P, de position, é como a organização se 

posiciona de forma a se distinguir no mercado, isto é, está relacionado à coordenação do 

ambiente interno e externo. O último P, de pespective, compreende a estratégia como 

conceitual, ou seja, corresponde a um conjunto de valores compartilhado entre os membros da 

organização. 
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Bryson (2004) descreve que as organizações desenvolvem estratégias para lidar com as 

questões que são identificadas. Por outro lado, Mintzberg (1994) alerta para o fato de que os 

planos esquematizam apenas as estratégias desejadas, porém que não são necessariamente 

efetivadas. Neste sentido, Mintzberg (1994) identificou duas origens para a estratégia 

realizada por uma organização: deliberada e emergente. As estratégias deliberadas são aquelas 

ações frutos do exercício do planejamento. Por outro lado, as estratégias emergentes são as 

ações realizadas, mas que não foram explicitamente pretendidas e discutidas durante o 

processo formal de planejamento. 

 

3.2 Definição de Planejamento Estratégico 

Existem diversas definições para o conceito de planejamento estratégico. Ansoff (1990) 

descreve o planejamento estratégico como um processo analítico com o objetivo de tomar as 

decisões estratégicas ótimas, tendo como base as variáveis empresariais, econômicas e 

tecnológicas. Com isso, o autor define o planejamento estratégico como um processo que 

orienta a escolha do que se deve fazer. Neste sentido, o processo de planejamento estratégico 

compreende análise racional dos pontos fortes e fracos internos da empresa compatibilizando 

os objetivos da organização com as oportunidades oferecidas e as ameaças existentes no meio 

externo (ANSOFF, 1990). 

Para Drucker (1998), o planejamento estratégico também é um processo contínuo de tomada 

de decisão, realizado a partir da sistematização das atividades necessárias à execução das 

decisões e com a maior quantidade de informação possível. Ainda segundo Drucker (1998), o 

planejamento estratégico esquematiza o agir agora com a finalidade de produzir um futuro 

desejado, na qual cada decisão tomada tem um risco envolvido. Neste sentido, o autor afirma 

que a realimentação do processo ocorre de forma organizada e sistematizada, isso permite 

medir o resultado das decisões minimizando os riscos. 

O planejamento estratégico, para Motta (1979), consiste em um processo sistemático de olhar 

para fora e para frente na construção de uma visão de futuro, isto é, a habilidade de adaptação, 

flexibilização e transformação da organização frente às rápidas mudanças no ambiente 

externo, bem como a capacidade de conviver com a ambiguidade. 
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Na visão de Ackoff (1990), o planejamento estratégico deve ser elaborado de tal forma que a 

sua implementação e resultados esperados possam ser monitorados, mas isso exige a 

especificação das variáveis de acompanhamento. 

Para Mintzberg (1994) o planejamento estratégico é um processo no qual a organização 

realiza a programação de quais recursos deve possuir e como serão empregados. Ainda 

segundo o autor, o planejamento estratégico é um processo formalizador da estratégia criada 

pelos planejadores. 

Na visão de Vinzant e Vinzant (1996a) o planejamento estratégico é o elemento central da 

gestão estratégica de uma organização. Para os autores, o planejamento estratégico é um 

processo racional que determina os objetivos e a estratégia organizacional. Nosowski (1994) 

salienta que o objetivo principal do planejamento estratégico é assegurar que as políticas 

sejam desenvolvidas a fim de viabilizar a consecução dos objetivos estratégicos, além de 

garantir a sustentação financeira no longo prazo. 

Hopkins e Hopkins (1997) descrevem o planejamento estratégico com um processo que faz 

uso de critérios sistematizados e investigação rigorosa para formulação, implementação e 

controle da estratégia. Além disso, para os autores, o planejamento estratégico é um 

documento formalizador das expectativas da organização. 

Para Poister e Streib (2005) planejamento estratégico é uma junção entre pensamento futuro, 

análise de objetivos e avaliação subjetiva de metas e prioridades com vistas a assegurar a 

efetividade e a sobrevivência da organização no longo prazo. 

Bryson (2004) sintetiza que o planejamento estratégico é um esforço disciplinado para a 

produção de decisões e ações que modelam e guiam o que uma organização é, faz e por que o 

faz. Neste sentido, para o autor, o objetivo principal do planejamento estratégico é o 

desenvolvimento de um pensamento estratégico que crie valor para o cliente ou consumidor 

final.  

 

3.2.1 Etapas do processo de planejamento estratégico 

Conforme Schendel e Hofer (1979 apud, WOLF & FLOYD, 2013), o processo de 

planejamento estratégico é composto por uma sequência lógica de ações que incluem: a 

definição de missão; estabelecimento dos objetivos de longo prazo; análise de ambiente 

interno e externo; e formulação, implementação e controle da estratégica. 
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No caso específico de organizações públicas, Joyce (1999), com base em Eadie, (1983) 

identifica que o processo de PE deve conter os seguintes passos: formulação de missão e 

objetivos estratégicos; avaliação do ambiente externo para identificação das oportunidades e 

ameaças; avaliação dos recursos internos para determinar pontos fortes e fracos; identificação 

de ideias para ações estratégicas; realização de análises de custo benefício para avaliar e 

selecionar as ações estratégicas; realização de análises de risco para identificar os perigos para 

o plano estratégico; elaboração de metas, cronograma e indicadores de desempenho; e a 

incorporação em planos operacionais com indicadores. 

Neste mesmo sentido, Bryson (2004) propõe 10 passos para o ciclo de mudança estratégica 

em organizações públicas ou sem fins lucrativos: (1º) acordar com as partes interessadas o 

início do processo de planejamento estratégico; (2º) identificar as atribuições/obrigações 

formais (leis/normas e outros) e informais na organização (objetivos de governo e promessas 

eleitorais); (3º) clarificar a missão e os valores organizacionais; (4º) avaliar o ambiente 

externo e interno; (5º) identificar as principais questões estratégicas enfrentadas pela 

organização; (6º) formular estratégias para gestão das questões levantadas; (7º) rever e adotar 

uma estratégia ou plano estratégico; (8º) estabelecer uma visão de futuro efetiva; (9º) 

desenvolver um plano de ação
4
; e (10º) reavaliar a estratégia e o processo de planejamento 

estratégico preparando-se para o novo ciclo. O autor observa que os oito primeiros passos 

correspondem especificamente ao processo de formulação do planejamento estratégico, 

enquanto que os dois últimos são relativos ao processo de implementação e de gestão 

estratégica. 

Bryson (2004) explica que os 10 passos formam um processo participativo, deliberativo e 

ordenador de ações, ou seja, foi desenvolvido para organizar a participação, criar ideias para a 

intervenção estratégica, construir coalizões, e facilitar a implementação da estratégia. 

 

3.2.2 Origem, ascensão, queda e ressurgimento 

O planejamento estratégico teve altos e baixos ao longo da sua história (WILSON, 1990). O 

PE teve início na década de 1950, após a Segunda Guerra Mundial, como uma forma de lidar 

com o ambiente externo cada vez mais globalizado e competitivo e internamente com 

estruturas mais complexas – em função do aumento do número de departamentos e da 

                                                 
4
 Segundo Bryson (2004), o plano de ação deve conter: os responsáveis por cada ação; descrição dos resultados 

esperados, definição dos objetivos e indicadores de desempenho; especificação do cronograma da 

implementação, fontes de recursos e de financiamento; e procedimento de prestação de contas. 
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variedade e escala dos produtos produzidos por uma mesma organização – e havendo maior 

competição interna por recursos (ANSOFF, 1990; WILSON, 1990). 

De acordo com Mintzberg (1994), uma das primeiras propostas de formalizar o processo de 

elaboração da estratégia em organizações modernas remonta de 1957 no livro Leadership in 

Administration de Philip Selznick. Ainda segundo o autor, o livro de Selznick sistematizou o 

planejamento da organização em função da análise de fatores externos e internos, isto é, a 

formulação da estratégia por meio do diagnóstico dos pontos fortes e fracos inerentes ao 

ambiente interno e análise das oportunidades e ameaças oriundas do ambiente externo, 

modelo conhecido mundialmente como análise SWOT
5
 (MINTZBERG, 1994). 

Entretanto, foi com os estudos de Chandler (1962), Gilmore e Brandenburg (1962), Ansoff 

(1965) e outros autores que houve um aprofundamento nas observações de como a 

organização planeja e estrutura a sua estratégia, consolidando, assim, como um campo de 

estudo na área de administração (MINTZBERG, 1994). De acordo com Wilson (1990), a 

grande virada para a popularização do planejamento estratégico no meio corporativo foi o 

emprego da ferramenta pela General Eletric (GE) em 1970. Na GE, o planejamento 

estratégico era conduzido por uma unidade organizacional formal com staff destacado 

exclusivamente para essa ação, a Strategic Business Unit (SBU), que era uma estrutura 

descentralizada com autonomia para definir a estratégia da organização. A adoção da GE 

atraiu a atenção de gestores de outras companhias para a ferramenta, estimulando ainda mais a 

sua disseminação no ambiente corporativo e pesquisas no meio acadêmico (WILSON, 1990). 

Isso consolidou de vez o planejamento estratégico como uma prática ortodoxa entre as 

grandes corporações atingindo o seu auge no final dos anos 70 (ANSOFF & MCDONNELL, 

1993; WILSON, 1994; VINZANT & VINZANT, 1996a). Neste período, a sua elaboração 

consistia em uma análise ostensiva e manipulação de dados financeiros internos, bem como 

na realização de longos exercícios conduzidos por um staff próprio de PE, sem contudo, ter 

grande envolvimento da alta administração nesse processo. (WILSON, 1994) Na academia, 

muitos estudos empíricos foram conduzidos para relacionar a utilização do planejamento 

estratégico com o resultado organizacional (ver mais em WOLF & FLOYD, 2013). 

Entretanto, no início da década de 1980, a ferramenta começou a ser criticada pelos gestores 

por não apresentar resultados efetivos (WILSON, 1990; GLAISTER & FALSHAW, 1999). 

                                                 
5
 SWOT – termo inglês para Strengths (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e 

Threats (ameaças). Concebido na universidade de Harvard por Kenneth Andrews e Roland Christensen em 1971 

no livro The concept of corporate strategy. 
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Assim, como não obteve sucesso em antecipar as variações de mercado ocasionadas pela crise 

financeira – decorrente da oscilação do preço do barril de petróleo – bem como ao falhar por 

não prover os mecanismos para mitigar os impactos em organizações oriundas de mudanças 

no ambiente externo (GLAISTER & FALSHAW, 1999), o planejamento estratégico foi 

gradativamente abandonado pelos gestores. Em uma síntese do momento, Porter (1987) 

concluiu que o planejamento estratégico na maioria das companhias, onde era aplicada, não 

contribuiu para o desenvolvimento de um pensamento estratégico. 

Mas como aponta o próprio Porter (1987), a resposta não é abandonar completamente o 

planejamento, mas sim repensar e refazer as técnicas de planejamento. Wilson (1990), 

Mintzberg (1994) e outros autores listam as razões para o declínio e o posterior abandono do 

planejamento estratégico, os quais são mais amplamente abordados na seção 3.2.3 Críticas ao 

planejamento estratégico deste estudo. 

No final dos anos 80 e início dos anos 90, houve uma reavaliação da ferramenta quanto ao seu 

conteúdo (dando maior ênfase para as ideias estratégicas) e readequação de processos (ajustes 

na metodologia para maior participação da alta gestão, planejamento de cenários, gestão pela 

qualidade total, entre outros), em função da contínua busca pela efetividade do planejamento. 

(WILSON, 1994; GLAISTER & FALSHAW, 1999). 

De acordo com Wilson (1990), a experiência com o planejamento estratégico adquirida com a 

utilização no setor privado gerou cinco lições aprendidas: o pensamento estratégico é um fator 

crítico para o sucesso; necessidade de liderança dos executivos e direção para a condução do 

planejamento estratégico; integração entre os sistemas de operação e de planejamento em um 

único sistema de gestão; o planejamento estratégico deve estar coerente com a cultura 

organizacional; e a formulação da estratégia deve ter uma visão abrangente da organização em 

relação ao mercado (saber dosar entre defesa dos interesses da organização na competição de 

mercado e a adequação da organização às mudanças no ambiente externo). Desta forma, o 

sistema de planejamento sofreu uma transformação se tornando mais sofisticado em função 

de: evidente mudança da responsabilidade de planejamento do staff para a alta gestão; 

descentralização do planejamento estratégico para as unidades corporativas; maior atenção 

para as mudanças externas no mercado, na competitividade e nos avanços da tecnologia; 

maior ênfase na cultura organizacional como elemento crítico para o sucesso da 

implementação da estratégia. 
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Na década de 80, o planejamento estratégico começou a ganhar adeptos no setor público 

(EADIE, 1983; GIACOBBO, 1997). Porém, foi a partir da década de 1990 em um contexto 

de crise econômica e reforma de estado, que as organizações públicas espelharam-se nas 

experiências do setor privado e em uma iniciativa do movimento do New Public 

Management
6
 (HEYER, 2010), o qual postulava a adoção de práticas e ferramentas de gestão 

das organizações privadas para a melhora da eficácia e eficiência da administração publica. 

Assim, as organizações públicas começaram a implementar ferramentas de gestão para 

elaborar a sua estratégia organizacional (BRYSON, 2004). Como o PE é uma ferramenta que 

auxilia as organizações a lidarem com as mudanças de ambiente;  aumenta a capacidade de 

pensar estrategicamente;  possibilita a clarificação e priorização de objetivos;  racionaliza a 

distribuição de recursos e coordena o estabelecimento de objetivos estratégicos, de ações e de 

recursos,  por possibilitar a realização de todas essas ações, ele começou a ser mais 

amplamente utilizado no setor público (STREIB, 1992; BERRY et al., 1995; JOYCE, 1999; 

BRYSON, 2004). 

A partir da experiência em diversas organizações públicas, Bryson (2004) identificou que há 

especificidades nas organizações públicas que a diferenciam das organizações privadas e, por 

isso, o processo de planejamento estratégico também deveria ter um modelo próprio mais 

adequado. Esta análise resultou no livro Stategic Planning for Public and Nonprofit 

Organizations, com a primeira edição lançada em 1988, contendo 10 passos para a 

implementação do planejamento estratégico, os quais foram mais profundamente abordados 

na seção 3.2.1 Etapas do planejamento estratégico. 

A popularidade dessa ferramenta continuou em alta. Em 1996, 89% dos entrevistados de uma 

pesquisa sobre a popularidade das ferramentas de gestão realizada pela Bain & Company com 

784 executivos de diversos setores econômicos dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia 

responderam que empregavam o planejamento estratégico em suas organizações (HSM 

MANAGEMENT, 1998). 

A década seguinte até os dias atuais deu continuidade ao processo de (re) expansão da 

ferramenta de gestão, sempre entre as ferramentas mais utilizadas pelos executivos (RIGBY 

& BILODEAU, 2013). Esse processo histórico mostra que as técnicas de planejamento 

estratégico não são estáticas, foram se aperfeiçoando ao longo do tempo, sendo mais flexíveis 

e adaptadas a cada situação particular da organização (HEYER, 2010). 

                                                 
6
 Este assunto será detalhado seção 3.4 Administração Pública. 
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Assim, a partir da análise histórica da ferramenta, pode-se perceber que houve uma evolução 

dos sistemas de planejamento estratégico formal de organizações (LOBATO et al., 2012). O 

quadro a seguir com base nas proposições de Grant (1995 e 2010) e Gluck, Kaufman e 

Walleck (1980) e adaptado por Lobato et al. (2012) resume essa evolução. A diferenciação 

entre esses conceitos está descrita na seção 3.3 Planejamento Financeiro, Planejamento de 

Longo Prazo, Planejamento Estratégico, Administração Estratégica e Gestão 

Estratégica. 

Década  Predominância Características Foco 

1950 Planejamento 

Financeiro 

 Orçamento anual. 

 Controle financeiro. 

Controle financeiro 

por meio do 

orçamento. 

1960 Planejamento de 

Longo Prazo 

 Elaboração de cenários a partir da projeção de 

tendências financeiras. 

 Curva de experiência. 

Projeção de futuro. 

1970 Planejamento 

Estratégico 

 Introdução do pensamento estratégico. 

 Análise das mudanças de ambiente. 

 Análise dos recursos e competências internas. 

 Foco na formulação e alocação de recursos. 

Definição da 

estratégia. 

1980 Administração 

Estratégica 

 Foco na formulação e implementação. 

 Cadeia de valor. 

 Motivação e compensação. 

 Estratégias genéricas.  

 Contexto econômico e competitivo. 

Determinação da 

atratividade da 

indústria, posicio-

namento centro do 

mercado. 

1990 Gestão 

Estratégica 

 Abordagem sistêmica. 

 Planejamento e controle. 

 Mudança como fator de oportunidade. 

 Tecnologia da informação como fator de 

competitividade. 

Busca da vantagem 

competitiva. 

 

2000 Estratégia para a 

Nova Economia 

 Inovação estratégica. 

 Novos modelos de negócio. 

 Tecnologias disruptivas. 
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A partir 

de 2009 

Estratégia para o 

Novo Milênio 

 Corporate Social Responsability (CRS) e ética 

dos negócios. 

 Competição por padrões. 

 Modelos “o vencedor leva todo o mercado”. 

 Estratégias globais. 

 

Tabela 1: Fases da evolução do planejamento estratégico 

Fonte: Adaptado de Lobato et al. (2012), Gluck, Kaufman e Walleck (1980) e Grant (1995 e 

2010) 

 

3.2.3 Críticas ao planejamento estratégico 

Com o declínio na década de 80 e, respectiva, rejeição por parte dos gestores em relação ao 

emprego do planejamento estratégico nas organizações, diversas pesquisas foram conduzidas 

para investigar as razões para essa tendência negativa, entre os quais se destacam os estudos 

de Wilson (1990) e Mintzberg (1994), ambos analisando as décadas de 1970 e 1980 e, mais 

recentemente, o trabalho de Mankins e Steele (2006). 

Analisando o declínio da utilização da ferramenta durante os anos 70 e 80, Wilson (1990), 

listou os sete pecados mortais do planejamento estratégico. Primeiro, o processo de 

formulação do planejamento estratégico foi dominado pelo staff relegando os executivos ao 

papel apenas de aprovador/carimbador (no original “rubber stamp”), isto é, a alta gestão 

apenas aprovava sem participar do processo de elaboração, quando deveriam ser os altos 

executivos os responsáveis diretos pela condução do processo. Segundo, a metodologia do 

planejamento estratégico dominou o staff, a preocupação com a forma do modelo 

metodológico e a ênfase exagerada na análise, desvirtuaram o processo de planejamento 

estratégico impedindo a tomada de decisão estratégica. Terceiro, o design do planejamento 

estratégico não assegurava os resultados. Os executivos eram os responsáveis pela 

implementação da estratégia, porém como não participavam da sua elaboração eles não se 

interessavam pela concretização dos objetivos estabelecidos, portanto, não a realizavam. Isso 

resultava em desconexão entre o planejamento e as ações realizadas. Outra falha do design foi 

a não integração entre os sistemas de planejamento e de operações, desta forma, a estratégia 

formulada não conduzia as ações efetivamente realizadas. 

O quarto pecado indicado por Wilson (1990) é relativo à falha na escolha do portfólio da 

empresa. O planejamento estratégico da época, década de 1970, focava em aquisições e 
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diversificação para o crescimento da empresa ao invés de investimento no core business. 

Quinto, o processo de planejamento falhou em desenvolver verdadeiras escolhas estratégicas, 

na ansiedade de provar sua orientação para a ação.  Muitas estratégias foram relacionadas à 

primeira ideia a fim de atender aos requisitos impostos, não havendo esforço para 

continuidade da análise para formulação de estratégias alternativas. Sexto, o planejamento 

ignorou os requisitos culturais e de recursos organizacionais para implementação da 

estratégia.  Mesmo em organizações que atuam em um ambiente de mercado comum a ambas, 

as estratégias serão diferentes dado que as características do ambiente interno de cada 

organização são distinta uma da outra. Sétimo, a previsão única se mostrou inapropriada em 

um momento de instabilidade econômica ocasionado pela crise. A premissa de que o futuro 

será sempre algo semelhante a um comportamento passado e, portanto, pode ser previsto com 

a extrapolação de tendências do passa mostrou-se inadequada nos períodos caracterizados por 

incertezas de mercado. 

Nesta mesma linha de raciocínio, Mintzberg (1994) aponta que o planejamento estratégico 

parte de três suposições, as quais se mostraram falaciosas e que explicam o declínio da 

ferramenta na década de 1980. A primeira falácia é a da formalização, isto é, o processo de 

produção da estratégia poderia ser formalizado. A formalização do planejamento pode ser 

definida como a descrição da decomposição do processo de planejamento em uma série de 

etapas sequenciais, portanto, é um ato eminentemente analítico. Entretanto, para o autor, criar 

a estratégia é uma ação que depende da criatividade e intuição. Desta forma, os processos 

formais podem até recriar os passos e facilitar o processo de criação da estratégia, mas não o 

substitui. Portanto, a primeira suposição de que a análise pode prover síntese é falsa, no 

sentido de que o processo analítico do planejamento estratégico, mesmo que executado 

corretamente, não resulta, necessariamente, na formação da estratégia propriamente dita. 

A segunda falácia é do desligamento, crença de que aqueles que concebem a estratégia 

estando distante das pressões diárias poderiam ter melhores condições de ter grandes ideias e 

criar o plano, ou seja, o pensamento poderia ser desligado da ação assim como “os 

‘estrategistas’ dos objetos de suas estratégias” (MINTZBERG, 1994, p. 184). Isso é uma 

falácia porque, na visão de Mintzberg (1994) ocorre justamente ao contrário, quanto mais 

perto o estrategista estiver do objeto, mais ele irá conhecer as nuances do produto, mercado, 

cliente etc. Como os pensadores eram diferentes dos implementadores da estratégia um dos 

maiores problemas apontados no planejamento estratégico era o problema de implementação. 

Outra questão surge decorrente da segunda suposição, referente à quantificação, pois, como os 
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“estrategistas” não estão no local, as informações são oriundas de fontes secundárias. 

Conforme Mintzberg (1994), as informações eram frequentemente incompletas, poderiam não 

ser captadas de forma precisa, carecendo de detalhes sobre os fatores não econômicos e não 

quantitativos (observações objetivas), assim, não refletiam fielmente a situação da 

organização. Para o mesmo autor, os dados quase nunca são plenamente confiáveis.  Isso é 

decorrência direta da primeira, ao se distanciar do objeto, o planejador irá deliberar a partir de 

fonte secundária de informações, os quais além de ser apenas uma fração visível da realidade, 

sem captar as informações subjetivas de linguagem corporal, podem trazer o risco de 

manipulação dos dados. 

A quarta suposição é da predeterminação, a qual pressupõe que como o processo de 

formalização da estratégia é estável, o resultado (a estratégia) pode ser predeterminado.  Além 

disso, assume-se, também, que é possível prever o comportamento do mercado já que os 

valores e as necessidades da empresa não sofrerão grandes variações alterando o 

planejamento. Segundo Mintzberg (1994), a previsão é possível quando o ambiente é estável e 

os planejadores decidiram adequadamente os passos a serem tomados. Com isso é possível 

antecipar o futuro a partir de comportamento passado. Contudo, esse modelo não é capaz de 

prever as descontinuidades (mudanças disruptivas), muito comuns em tempos de mudanças. 

A previsão é também dificultada em função da quantidade das variáveis do universo, tornando 

impossível a previsão de todos os eventos. 

Por fim, Mintzberg (1994) afirma que a principal crítica é que, ao fazer um planejamento 

estratégico, a organização pode estar abrindo mão de pensar estrategicamente nas 

necessidades e nos objetivos da organização, ou seja, inibindo o pensamento estratégico. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Mankins e Steele (2006) afirmam que cada vez mais 

os executivos estão descrentes com o planejamento estratégico, em função da 

incompatibilidade da ferramenta com o modo como o processo decisório efetivamente é 

realizado. De acordo com o estudo, o planejamento estratégico é uma barreira para o processo 

de decisão e não tem real influência na estratégia da organização. Para os autores, a falha do 

planejamento estratégico ocorre em decorrência de dois fatores: o processo ocorre tipicamente 

apenas uma vez ao ano e foca, em geral, as unidades de negócios de forma individual. Para os 

autores, essas duas características demonstram que há completa desconexão entre a forma 

com os executivos de fato realizam as decisões estratégicas, as quais não são limitadas pelo 

calendário ou são restringidas a uma unidade. Então Mankins e Steele (2006) concluem que 
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visto nesta perspectiva o planejamento estratégico se torna apenas a transcrição e revisão de 

decisões passadas ao invés de ser uma ferramenta promotora da identificação e do debate de 

assuntos críticos. 

Além dessa visão histórica do declínio do uso da ferramenta de gestão, outros autores 

levantaram fatores limitadores do planejamento estratégico. 

Diversos autores advertem que o planejamento estratégico por si só não substitui o 

pensamento estratégico
7
 (WILSON, 1990; MINTZBERG, 1994; POISTER & STREIB, 1999; 

BRYSON, 2004). O planejamento estratégico é parte integrante de um conjunto de práticas 

que visam promover o pensamento estratégico (BRYSON, 2004). Desta forma, o 

planejamento estratégico é, na verdade, apenas a programação da estratégia se limitando a 

descrever e formalizar um pensamento já concebido e formulado pelos líderes. Portanto, o 

processo de fazer o planejamento estratégico em si não cria a estratégia (MINTZBERG, 

1994). 

Bryson (2004) adverte que nenhuma ferramenta de gestão é um fim em si mesma, o uso de 

uma ferramenta de gestão deve trazer benefícios à organização que a adota. Assim, o autor 

descreve que como uma ferramenta formalizadora do direcionamento da organização, não se 

deve enrijecer o processo de pensamento do estratégico fazendo com que a organização siga 

cegamente os passos predeterminados de um modelo ideal de planejamento estratégico, ao 

invés de analisar constantemente as variações no ambiente e realizar os ajustes necessários 

para se adaptar. 

Ansoff (1990) aponta que o planejamento estratégico se limita a prever um futuro familiar aos 

tomadores de decisão da organização, ou seja, não são capazes de criar soluções para 

problemas não familiares ou alternativas radicalmente diferentes das suas posições usuais, 

sem incorrer no fenômeno da resistência ao planejamento. A resistência ao planejamento
8
, 

segundo Ansoff (1990), ocorre em função de o planejamento acarretar mudanças e 

transferência de poder, e isso pode alterar o status quo da organização causando desconforto. 

Segundo o mesmo autor, a resistência pode causar inércia organizacional impedindo a 

conversão daquilo que foi planejado em ações efetivas. 

                                                 
7
 Pensamento estratégico é um processo lógico de estruturar a análise externa e intera para identificação das 

questões criticas da organização e consequente elaboração da estratégia em resposta a essa análise (ver 

SANDERS, 1998). 
8
 Ansoff (1990) define resistência a mudança como o toda ação que implica em atrasos, ineficiências, custos e 

instabilidades inesperadas no processo de mudança. Assim, são esforços dentro da organização para sabotar ou 

anular ou rejeitar a mudança. 
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Nesta mesma linha, na visão de Prahalad e Hamel (2005) afirmam que o planejamento 

estratégico está passando por uma crise de credibilidade, uma vez que o esforço para a sua 

elaboração não tem contribuindo para a formulação da estratégia da empresa. Para os autores, 

o planejamento estratégico, como tem sido praticado na maioria das organizações, trata, em 

geral, de temas funcionais ou táticos, visto que o foco está nas unidades de negócio. O PE, 

como processo anual de planejamento, torna-se incrementalista, pois as análises se limitam à 

identificação das variações nos números de participação e posicionamento de mercado 

apresentados nos anos anteriores. Neste sentido, o planejamento estratégico é adequado para 

quando se deseja pequenos avanços em um ambiente relativamente estável de setor, clientes e 

concorrentes. Entretanto, quando o ambiente é fortemente abalado, o desafio é regenerar a 

liderança, isto é, debater profundamente a identidade da organização e as aspirações para 

daqui a dez anos. 

Ainda segundo Prahalad e Hamel (2005), o planejamento estratégico raramente: transborda as 

fronteiras das unidades de negócios; fornece insights de oportunidades futuras de lacunas de 

mercado; ilumina as necessidades não articuladas dos clientes; desafia as convenções 

possivelmente obsoletas dos gerentes; ou observa ameaças de concorrentes não tradicionais. 

 

3.2.4 Benefícios do Planejamento Estratégico 

Certo e Peter (1993) alertam que o planejamento estratégico em si não evita o fracasso, ou 

seja, o simples ato de planejar não é garantia de sucesso. Entretanto, ao se elaborar um plano 

estratégico a organização aumenta a sua probabilidade de estar no lugar certo e na hora certa. 

Como observa Mintzberg (1994), o planejamento estratégico pode ser útil para garantir 

coordenação entre as pessoas da organização, isso torna a estratégia menos volátil diante das 

turbulências. Visto que, uma vez formalizada, a estratégia cria um objetivo e uma visão de 

futuro comuns e declarados para toda a organização. Assim, institui um sentimento de 

comprometimento das pessoas para a consecução desse objetivo. Além disso, o mesmo autor 

prossegue afirmando que ao realizar o planejamento estratégico, a empresa informa para os 

seus stakeholders o que a organização pretende fazer e como irá proceder para alcançar os 

seus objetivos estratégicos, e quais são os indicadores de desempenho permitindo a 

verificação da performance. 

De acordo com Rigby (2009), o planejamento estratégico é normalmente implementado com 

os seguintes objetivos: encorajar discussões de assuntos politicamente sensíveis para auxiliar 
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a mudança ou consolidação de um direcionamento estratégico; formular parâmetros comuns 

de tomada de decisão para toda a organização; e criar um ambiente apropriado para decisões 

de orçamento e avaliações de desempenho. 

Nosowski (1994) descreve o planejamento estratégico como uma atividade vital para a 

manutenção e crescimento da saúde organizacional no longo prazo. Para o autor, quando o PE 

é implementado com sucesso pode trazer três benefícios. Primeiro, traz satisfação ao 

shareholder, ao saber que o negócio está caminhando bem e tem um futuro de longo prazo. 

Segundo, define as metas, os prazos e as estratégias com os quais os gestores vão se guiar, 

isto é, expressa quais são os compromissos da organização e os parâmetros de tempo e 

desempenho. Terceiro, eleva o comprometimento de uma organização que conhece aonde 

pretende chegar e o que pretende realizar. 

 

3.3 Planejamento Financeiro, Planejamento de Longo Prazo, Planejamento Estratégico, 

Administração Estratégica e Gestão Estratégica 

Como visto na seção 3.2.2 Origem, ascensão, queda e ressurgimento, o Planejamento 

Estratégico é muitas vezes confundido com Gestão Estratégica, Administração Estratégica, 

Planejamento de Longo Prazo e Planejamento Financeiro, porém são conceitos diferentes. O 

Planejamento Financeiro se baseava na estimativa dos gastos e a previsão da receita, focando 

no controle de gastos orçamentário (LOBATO et al., 2012). O Planejamento de Longo Prazo 

é um método de planejamento prescritivo incremental no qual pressupõe que o ambiente é 

estável e que o desempenho futuro será sempre melhor que o passado e, assim, seria possível 

prever o comportamento futuro do mercado a partir da observação do desempenho passado. 

Desta forma, o Planejamento de Longo Prazo estabelece metas com horizontes temporais de 

5, 10 ou mais anos a partir da extrapolação da tendência de dados (de receita, de despesa, de 

crescimento do mercado, etc) do comportamento passado (ANSOFF, 1990). 

O Planejamento de Longo Prazo não incentivava a organização a pensar o seu futuro 

estrategicamente, observando as ameaças e oportunidades do ambiente. Ao contrário do 

Planejamento de Longo Prazo, o Planejamento Estratégico não acredita que o futuro será 

necessariamente um progresso linear em relação ao seu passado (ANSOFF, 1990). 

Por outro lado, o Planejamento Estratégico é uma ferramenta de gestão que auxilia a tomada 

de decisão para a formulação da estratégia, enquanto que a Administração Estratégica é um 

processo contínuo e interativo que permite a organização se preparar para o futuro, 
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desenvolvendo uma cultura de pensamento estratégico (CERTO & PETER, 1993). De acordo 

com Poister e Streib (1999), o Planejamento Estratégico é o elemento central da 

Administração Estratégica, entretanto, não é o seu único componente. 

Ansoff (1990) observa que enquanto o Planejamento Estratégico é um processo 

fundamentalmente analítico da situação interna e externa para uma tomada de decisão ótima, 

a Administração Estratégica, preocupa-se com a produção de resultados estratégicos, a partir 

da análise dos fatores empresarias, econômicos e tecnológicos, além das variáveis 

psicológicas, sociológicas e políticas para a formulação e implementação de estratégias 

organizacionais. De acordo com Certo e Peter (1993), a Administração Estratégica conduz à 

identificação de qualquer necessidade de redefinição na natureza do negócio; à visualização 

do futuro para alertar a organização quanto à possibilidade de haver ajustes em resposta à 

mudança no ambiente; e, por fim, à ordenação das prioridades dentro do cronograma do 

plano, o que torna mais efetiva a alocação de tempo e recursos; melhora da canalização dos 

esforços para a realização de objetivos predeterminados, uma vez que permite que os 

administradores tenham uma clara visão do negócio. 

A Gestão Estratégica tem como enfoque a busca pela vantagem competitiva. A organização 

deve estar em permanente transformação acompanhando as rápidas mudanças no ambiente. 

Tem como características a visão estratégica, o alinhamento com a missão da organização, a 

adaptação à tendência de globalização, o domínio da tecnologia da informação e a mudança 

como fator de oportunidade (GRANT, 1995). 

 

3.4 Administração Pública 

Após estudar a definição, os benefícios e as críticas sobre o planejamento estratégico, é 

necessário analisar também o contexto no qual a ferramenta está inserida. Neste sentido, esta 

seção abordará as características da administração pública brasileira, além de destacar as 

principais diferenças entre os setores público e privado para identificar as particularidades da 

administração pública que podem gerar dificuldades para o uso do planejamento estratégico. 

 

3.4.1 Administração pública no Brasil, características 

Administração Pública é a atividade que o Estado desenvolve para assegurar os interesses 

coletivos, por meios das organizações que prestam um serviço público de interesse da 
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sociedade. Neste sentido, as organizações públicas existem em função da necessidade de se 

ter alguém destacado da sociedade especialmente dedicado a cuidar da promoção e proteção 

do interesse público (APPLEBY, 1945). 

A administração pública no Brasil se efetiva por meio de duas formas de atuação, direta e 

indireta. A primeira, administração direta, é composta por um conjunto de entidades 

vinculadas diretamente ao chefe da esfera governamental da qual faz parte e compreende a 

Presidência da República, a Casa Civil, os Ministérios, as Secretarias (Federais, Estaduais e 

Municipais) entre outros órgãos públicos, que não possuem personalidade jurídica própria, 

também não possuem patrimônio próprio e as suas despesas são descontadas diretamente do 

orçamento público referente à pasta que pertence. A segunda, administração pública indireta, 

tem personalidade jurídica própria, patrimônio próprio e suas despesas são desembolsadas por 

um orçamento próprio. Compõem esse segundo grupo as autarquias, as empresas públicas, as 

sociedades de economia mista e as fundações (MATIAS-PEREIRA, 2010). 

Os entes da administração indireta estão ligados aos órgãos da administração direta, sem, 

contudo, possuírem uma relação hierárquica entre si. Além disso, eles têm como função 

auxiliar a administração direta na prestação de serviços públicos, em atividades econômicas, 

nas áreas de interesse da coletividade ou em atividades que o Estado considere estratégico 

para a sociedade (MATIAS-PEREIRA, 2010). 

O modelo da administração brasileira tem como característica uma rigidez organizacional, o 

que pode engessar as ações e as decisões. Outra característica é a politização do sistema 

administrativo, que é a indicação política da alta administração da organização pública, não 

necessariamente levando em consideração a racionalidade técnica (ABRUCIO, 1997). 

Conforme a Constituição Federal brasileira de 1988, a administração pública brasileira é 

orientada segundo cinco princípios estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal: 

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência (MELLO, 2006). 

O princípio da Legalidade impõe ao servidor público que o seu âmbito de atuação é limitado 

ao que está estritamente previsto em lei. Logo, diferentemente do setor privado, no qual há 

liberdade para fazer tudo aquilo que a lei não proibir; no setor público esta regra é invertida e 

toda ação deve estar respaldada em lei ou norma. O princípio da Impessoalidade visa garantir 

a neutralidade da atividade administrativa para que o agente público não favoreça uma pessoa, 

física ou jurídica, em detrimento de outras. O princípio da Moralidade impõe que os 

servidores públicos jamais possam ignorar os princípios éticos de conduta, decidindo sempre 
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pelo bem comum. O princípio da Publicidade impõe que os atos da administração pública 

devem ser transparentes; portanto, todas as ações devem ser divulgadas oficialmente para 

conhecimento público, salvo nas hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Por fim, o 

princípio da Eficiência tem como objetivo exigir a constante busca por resultados positivos e 

satisfatórios no atendimento às necessidades da nação, garantindo a produção de produtos e a 

prestação de serviços públicos úteis, eficazes, racionais e econômicos (MELLO, 2006). 

Outro aspecto a ser observado é que em um estado democrático de direito a alternância de 

poder é um fator natural e inexorável. A rotatividade dos postos Legislativo e Executivo, 

decorrentes das eleições, pode gerar mudanças/rompimento nas políticas e práticas adotadas 

pelo governo, este fenômeno é conhecido como descontinuidade administrativa 

(GIACOBBO, 1997; SPINK et al., 2001). Além disso, segundo o Giacobbo (1997), a 

rotatividade dos gestores de forma indiscriminada dos demais escalões também pode gerar 

desafios, já que quando um servidor é substituído, leva consigo todo o seu conhecimento 

técnico e de relacionamento, bem como a experiência no domínio do processo. 

No caso da administração pública no Brasil, existem, também, características associadas a 

questões culturais que dificultam a mudança, tais como: o burocratismo (excessivo controle 

de procedimentos); o autoritarismo/centralização (poder decisório concentrado no topo, 

causando distância dos centros de poder); a aversão ao empreendedorismo (ausência de 

comportamentos modificadores do modelo vigente); o paternalismo (ascensão e descendência 

profissional e distribuição de empregos de acordo com a lógica de interesses políticos); o 

“levar vantagem” (intermediação de favores e serviços, com base em uma ética dúbia); e o 

reformismo (desqualificação da gestão passada, redefinição e recomposição dos pactos de 

lealdade e descontinuidade) (CARBONE, 2000).  Contudo, o mesmo autor descreve outras 

características que podem alavancar uma mudança de comportamento: a flexibilidade e alta 

criatividade (capacidade de sobrevivência em ambiente em permanente mudança e ambíguo 

nas relações sociais, “jeitinho” para encaminhar assuntos complexos ou de difícil solução); a 

boa convivência intercultural (boas relações interpessoais, buscando a proximidade e afeto 

nas relações em um ambiente multicultural); e a alegria e festividade (relacionamento baseado 

em apoio informal, afinidade e complementaridade, capacidade de trabalho cooperativo). 

Alinhado a essa análise, Bertero (2004) observou a cultura da administração brasileira a partir 

do estudo de Barros e Prates (1996) e Hofstede (2003) complementam a análise de Carbone 

(2000) descrevendo outras características como: lealdade ao líder do grupo, assumindo 
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postura passiva e de expectador; aversão ao conflito, busca de soluções indiretas entre 

interesses divergentes; e formalismo, controle forte por meio da criação de grande quantidade 

de regras e órgãos de controle para aumentar a previsibilidade e controle, assim, reduzindo o 

risco. 

Na cultura organizacional brasileira, os indivíduos não são considerados como responsáveis 

exclusivos para o sucesso, o que acarreta em dificuldades de aumentar o grau de autonomia 

dos escalões mais baixo e tendência a encaminhar todas as decisões, mesmo as mais simples, 

aos níveis gerenciais mais altos. O estilo de gerência é centralizador, isto é, autoritário com 

dificuldades para delegação, o que gera distanciamento do centro de poder. E há uma cultura 

de aversão ao risco, ou seja, baixo grau de empreendedorismo e inovação, isso implica na 

construção de modelos de negócios mais conservadores (HOFSTEDE, 2003 apud BERTERO, 

2004). 

 

3.4.2 O movimento NPM no mundo e no Brasil 

A estagnação econômica e crise fiscal no final dos anos 70 e início de 1980 causaram altos 

índices de desemprego e inflação, que, por sua vez, geraram uma percepção negativa quanto à 

burocracia, o qual era taxada de lenta, cara e ineficiente (BARZELAY, 2001). Isso indicou 

que o modelo de forte presença estatal (Welfare State) tinha se esgotado e que o Estado 

precisava encontrar novas formas de atuação, dando início, assim, ao processo de reforma 

administrativa estatal, caracterizado pela contenção de gastos, redução da máquina estatal e a 

valorização do modelo da gestão privada, com foco no cliente e no resultado (BARZELAY, 

2001). 

As reformas administrativas, como observaram Pollit e Bouckaert (2000), são um meio para 

atingir um objetivo, quais sejam de reduzir os gastos públicos, de melhorar a qualidade dos 

serviços públicos, de aprimorar a eficiência da operação governamental ou de aumentar as 

chances das políticas públicas escolhidas e implementadas serem mais efetivas. Kettel (2000) 

adiciona que as reformas tiveram seis características principais. Primeiro, foco na 

produtividade, o Estado sofria pressão para não aumentar os impostos, mas ao mesmo tempo 

as demandas sociais por serviços públicos não reduziam. Assim, o governo teve de encontrar 

formas de possibilitar mais serviços públicos com um orçamento igual ou, até mesmo, menor. 

Segundo, marketization, que foi a introdução de incentivos de mercado para estimular os 

gestores públicos a encontrarem meios para superar as disfunções da burocracia. Este segundo 
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ponto também foi caracterizado pela transferência da prestação de serviço para a iniciativa 

privada por meio de (a) privatização de empresas públicas ou (b) formação de parcerias com 

organizações não governamentais. Terceiro, orientação para o cliente, que foi a mudança de 

postura na maior responsabilização da administração pública como provedor de serviço 

público, isto é, a reforma redefinia a percepção do cidadão como um cliente. Quarto, a 

descentralização, que visava transferir as responsabilidades pela condução dos programas 

governamentais para o nível local ou para a administração indireta, com a intenção de tornar a 

administração pública mais flexível e efetiva. Quinto, inovação nas políticas públicas, que é a 

busca por mais eficiência por meio da inovação na forma de prover um serviço público. E por 

fim, o sexto, accountability
9
 para resultado, que tinha como objetivo melhorar a capacidade 

do governo de cumprir com as promessas realizadas, de forma que o foco mudaria do 

processo e estrutura para o resultado e a efetividade. 

As reformas de Estado empreendidas pela Primeira Ministra Margareth Thatcher, no Reino 

Unido, e pelo Presidente Ronald Reagan, nos Estados Unidos, foram os primeiros países a 

passarem por um processo de renovação da administração pública burocrática para uma 

administração gerencial (ABRUCIO, 1997), ou, segundo Osborne e Gaebler (1992), um 

processo de reinvenção do governo. Passou-se a exigir maior profissionalismo, qualidade e 

eficiência produto/serviço prestados, e controle de resultados por parte da gestão pública. Esse 

movimento é conhecido como New Public Management (NPM), que articulava a importação 

técnicas e práticas de gestão do setor privado para a gestão pública. Posteriormente, países 

como Nova Zelândia, Austrália, Suécia, Escandinávia e outros também iniciaram o seu 

processo de reforma Estatal (BARZELAY, 2001). 

Ao importar as técnicas da administração privada para o ambiente público, o NPM partia do 

pressuposto de que havia benefícios em termos de eficiência e efetividade na entrega de 

serviços públicos, e, com isto, o setor público poderia aprender com o privado, apesar das 

diferenças de contexto (HOOD, 1991; BRYSON & ROERING, 1997). Por outro lado, as 

diferenças entre os ambientes público e privado podem ser de tal ordem que tornaria a adoção 

de práticas e ferramentas de gestão privados para o setor público inapropriado (BOYNE, 

2002; HEYER, 2010). 

                                                 
9
 É um mecanismo de controle das atividades do governo, referente à prestação de contas das decisões tomadas e 

à transparência do processo governamental (MATIAS-PEREIRA, 2010). 



44 

 

 

 

No Brasil, o New Public Management é traduzido como administração pública gerencial, 

implementada em 1995 pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, durante o 

governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso (BRESSER-PEREIRA, 1995). 

O objetivo da reforma da gestão pública de 1995 foi contribuir para a formação de um 

aparelho de Estado forte e eficiente (BRESSER-PEREIRA, 1995). Para isso, essa iniciativa 

compreendeu três dimensões. Primeira, a dimensão institucional-legal, que consistia na 

formação da base legal ou mitigação dos obstáculos na legislação para possibilitar a 

descentralização da execução/prestação de serviços públicos por meio de novos formatos 

organizacionais (administração indireta), como as agências regulatórias, empresas estatais e as 

organizações sociais. Segunda, a dimensão cultural estimulou a mudança de postura de 

desconfiança sobre os administradores públicos
10

 permitindo maior autonomia nas decisões 

sobre os recursos humanos, materiais e financeiros. Por fim, a terceira dimensão da gestão foi 

o fornecimento de meios para o alcance da eficiência e da efetividade para o atendimento das 

necessidades do cidadão. Portanto, a primeira dimensão (instrumental-legal) forneceu o 

amparo legal para que houvesse as mudanças de postura dos gestores para tomada de decisão 

mais autônoma (dimensão cultural), o que gerou maior responsabilização na utilização de 

novos modelos de gestão da máquina pública (dimensão gestão), tais como a gestão por 

resultados, a busca por redução de custos e maior controle social (BRESSER-PEREIRA, 

1995). 

A administração gerencial se inspira, mas não é uma cópia fiel da administração de empresas 

(BRESSER-PEREIRA, 1995). A administração pública gerencial introduziu modificações no 

modelo de gestão burocrática ao conferir maior ênfase na busca por resultados. Portanto, o 

processo de benchmark da administração privada objetivou dar maior ênfase pela busca à 

otimização da utilização de recursos, e, entre outros, importou diversas ferramentas de gestão 

privada para o ambiente público brasileiro, entre as quais está o planejamento estratégico
11

 

(ABRUCIO, 1997). 

 

                                                 
10

 Segundo Bresser-Pereira (1995), a desconfiança nos gestores públicos decorre do desgaste da popular em 

relação aos políticos que sempre estariam dispostos a subordinar as decisões aos seus interesses eleitorais. Para 

evitar isso se gerou um modelo rígido de burocracia que limita a autonomia de gestão. 
11

 Entretanto, vale ressaltar que Motta (1979) já indicava o interesse das organizações públicas em aplicar o 

planejamento estratégico no setor publico brasileiro. 
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3.5 A diferença entre o setor público e o setor privado 

Há uma grande quantidade de pesquisa acadêmica orientadas a comparar as organizações dos 

setores público e privado. Estes estudos apontam para as diferenças entre essas organizações. 

Para Sayre (1953 apud ALLISON, 1996) estes dois ambientes são fundamentalmente iguais 

em todos os aspectos não importantes. Com base nessa afirmativa, Allison (1996) aprofundou 

o tema e concluiu que administração pública e privada possuem diferenças importantes. 

Allison (1996) lista algumas diferenças: (1) no setor privado a prestação de contas 

(accountability) não é de interesse público, e, portanto, não está sujeita a qualquer influência 

política; (2) os administradores privados têm os objetivos claramente definidos , sempre com 

a visão de maximizar a receita, enquanto que nas organizações públicas, os objetivos são 

menos tangíveis, podendo ser até conflitantes, o que muitas vezes resulta em questões de 

valores éticos não facilmente equacionáveis; (3) e as organizações públicas tendem a ter o 

monopólio do mercado/serviço em que atuam/prestam, o que restringe o incentivo a buscar 

eficiência, pois não há competitividade. 

De acordo com Appleby (1945, p. 147) o governo é diferente, porque as organizações 

públicas têm três aspectos particulares que as diferenciam das demais: (I) as atividades 

governamentais tem uma maior amplitude de escopo e de impacto, pois nenhuma ação 

governamental pode ignorar os seus reflexos remotamente relacionados, bem como as 

decisões no setor público devem levar em consideração os desejos, necessidades, ações e 

opinião pública; (II) instituições governamentais possuem forte presença do fator político, em 

função de terem que balancear os diferentes interesses presentes na sociedade, os quais são 

muitas vezes conflitantes; e (III) o governo deve prestar contas públicas (public 

accountability), visto que todas as suas ações são de interesse público e em geral são 

financiadas com dinheiro público, assim, as contas estão sujeitas a demandas por um exame 

minucioso pela sociedade. 

Para Appleby (1945), qualquer instituição do governo é indissociável da política. Assim, tudo 

que pertence ao governo, inclusive as organização pública, tem como característica o caráter 

político. Isso significa que todas as decisões são tomadas com base em critérios políticos e 

não econômicos. 

Outro ponto a ser observado é a relação com as leis. Enquanto que a atuação da administração 

pública está limitada àquilo que a lei autoriza, nas empresas privadas esta lógica é invertida e 

se permite fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Desta forma, o campo de possibilidades para 
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a inovação e flexibilidade nos processos é muito maior no ambiente privado. Além disso, as 

ações do gestor público são voltadas para o interesse público que são mais amplas e difusosas 

não limitados a um grupo específico de acionistas (BRESSER-PEREIRA, 1995). 

Para Ring e Perry (1985), os gestores do setor público e privado operam em diferentes 

contextos, o que implica diferenças de comportamentos e escolhas. Os autores apontam para 

algumas características únicas do setor público: ambiguidade política (a direção estratégica 

tende a ser mais aberta para atender ao interesse de um maior número de pessoas); abertura da 

informação (as decisões nas organizações públicas estão mais expostas a julgamentos 

externos e cobrados em relação à coerência com ações passadas); abrangência de público-alvo 

(o setor público deve considerar em sua decisão um número maior de grupos de interesses); 

tempo de execução (o setor público deve considerar o tempo de mandato dos gestores bem 

como o período orçamentário); coalizões políticas inconstantes (a perenidade das decisões 

estratégicas estão sujeitas a continuidade das coalizões políticas); separação entre o 

formulador (policymaker) e o implementador da estratégia. 

Na visão de Nutt e Backoff (1993), os setores público e privado se distinguem em três fatores 

principais: fator ambiental, transacional e nos processos organizacionais. Os autores destacam 

como diferença a forte influência política na tomada de decisão, o modelo de financiamento 

garantido por imposto e não por desempenho do serviço prestado ou produto comprado; a 

autonomia e a flexibilidade de gestão reduzidos por leis e normas; a amplitude do escopo de 

ação; a abertura para participação e revisão do público em geral; ambiguidade e complexidade 

de objetivos em função da demanda de toda a sociedade; a organização pública é propriedade 

de todos; e reduzida possibilidade de incentivos financeiros e de punição em função da 

desempenho individual. 

Um ponto de diferença são os objetivos de cada organização. De acordo com Murphy (1987), 

o processo decisório de uma organização privada é guiado a gerar sobrevivência econômica 

da organização (aumento do lucro, diversificação do portfólio de produtos e serviços). Por 

outro lado, como apontou Murphy (1987), nas organizações públicas os critérios para decisão 

ocorrem em relação à carreira pessoal, imagem e reputação do agente decisor (administrador, 

burocrata e políticos), porém cada um desses tem visões diferentes. O ator político, que 

domina a hierarquia decisória em organizações públicas, prefere as decisões com maior 

visibilidade e ganho de apoio político; o burocrata tem preferência pelas ações de manutenção 
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de poder da organização; já o administrador busca autonomia das decisões para maximizar a 

desempenho da organização. 

Na visão de Wright, Kroll e Parnell (2000), as principais divergências entre as organizações 

do setor privado e público são: a relação de propriedade, enquanto uma se reporta a um grupo 

particular da sociedade a outra atende a toda a sociedade; a fonte de recursos, as organizações 

privadas dependem do resultado das vendas dos seus produtos e serviços para a manutenção 

de sua sobrevivência, já as públicas arrecadam compulsoriamente de impostos, taxas e outras 

obrigações, isso se torna uma barreira para a gestão orientada para o cliente; a forma de 

atuação, a organização pública pode atuar de acordo com a esfera (Federal, Estadual ou 

Municipal) na forma de administração direta ou indireta, já as organizações privadas atuam 

com um único dono ou vários sócios ou em sociedade com outras empresas. 

Vinzant e Vinzant (1996b) estudaram a relação entre estratégia e capacidade organizacional 

para a implementação da gestão estratégica em uma organização pública. Os autores 

identificaram que o sucesso da implementação está relacionado ao endereçamento de um 

conjunto de fatores internos e externos. Os autores listam como fatores externos: a autonomia 

da organização e a existência de estímulos positivos e negativos para incentivar a eficácia e 

eficiência da organização. E como fatores internos: os humanos/comportamentais, estrutura 

organizacional, experiências anteriores e design do processo. 

Motta (1979) identificou algumas diferenças entre as organizações privadas e públicas. 

Diferentemente das organizações privadas, as quais estão em um ambiente competitivo 

baseado em constante conquista e manutenção de mercado para crescer, as organizações 

públicas não fundamentam a sua estratégia de crescimento com base em análises de ganhos 

ou perdas de mercado, mas na possibilidade/necessidade de ampliação do seu escopo de 

atuação para a concretização de seus objetivos sociais.  Enquanto que nas organizações 

privadas a sobrevivência da empresa está diretamente relacionada à capacidade de análise 

discricionária das oportunidades e ameaças do gestor, nas organizações públicas a capacidade 

de análise de ambiente dos gestores não influencia na sobrevivência da organização, uma vez 

que os recursos são oriundos da arrecadação e repasse de impostos. Ao passo que a 

organização privada deve constantemente se transformar para responder rapidamente às 

mudanças de demanda para sobreviver, as organizações públicas devem transparecer 

continuidade, coerência e estabilidade de suas ações. 
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Segundo Bresser-Pereira (1995) a administração gerencial se inspira, mas não é uma cópia 

fiel da administração de empresas. Neste sentido, o mesmo autor destaca algumas 

características que distinguem as duas. Em relação à origem de suas receitas, no caso das 

empresas privadas, a receita é oriunda do pagamento realizado espontaneamente pelos 

clientes em contrapartida direta pela compra de produtos e/ou prestação de serviços, isto é, 

resultado direto do seu desempenho no mercado. Contudo, na administração pública, a receita 

é proveniente da arrecadação de impostos pelo Estado, que são contribuições obrigatórias sem 

a contrapartida direta. Outra diferença é em relação aos objetivos. Enquanto no ambiente 

privado as ações são direcionadas para a maximização do lucro e do interesse dos acionistas, 

na administração pública gerencial, as ações são voltadas para o interesse público. 

Na percepção de Motta (1979) são quatro as características singulares de organização pública 

que as distinguem das organizações privadas: (1) a sobrevivência organizacional não está 

sujeita aos mecanismos de mercado ou ao lucro ou ao superávit anterior; (2) o preço do 

serviço pago pelo cliente não está relacionado, em grande parte, a remuneração global dos 

gestores; (3) os objetivos perseguidos são amplos, pois são baseados em interesses da 

sociedade; e (4) forte senso de identidade e a aderência a ações socioeconômicas tendem a ser 

características da sua cultura organizacional. 

Conforme Boyne (2002), as organizações públicas sofrem influências externas 

(complexidade, permeabilidade, instabilidade política, ausência de pressões competitivas de 

mercado) e internas (maior presença de burocracia, baixa autonomia dos gestores). Ainda 

segundo o mesmo autor, as organizações públicas são mais burocráticas que as privadas e os 

gestores públicos são menos materialistas – menos inclinados a melhorarem o desempenho 

em troca de recompensas materiais. 

A tabela a seguir consolida as principais diferenças entre as organizações públicas e privadas 

observadas na revisão da literatura. 
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Pontos de divergência Descrição 

Propriedade e objetivos 

organizacionais 

(APPLEBY, 1945; MOTTA, 1979; 

WRIGHT, KROLL & PARNELL, 

2000) 

Ao contrário das organizações privadas que visam ao lucro 

ou ao aumento do valor para os acionistas proprietários, as 

organizações públicas são de propriedade do Estado e 

visam ao alcance de objetivos sociais. 

Multiplicidade de expectativas 

(MOTTA, 1979; RING & PERRY, 

1985; ALLISON, 1996; BOYNE, 

2002; RAINEY & BOZEMAN, 2000) 

A organização pública tem uma quantidade de stakeholders 

a quem deve atender maior do que a organização privada. 

Cada stakeholder tem um conjunto de expectativas, que 

podem ou não divergirem entre si, isso gera uma 

multiplicidade de expectativas. 

Ambiguidade de objetivos 

(APPLEBY 1945; MOTTA, 1979; 

RING & PERRY, 1985; ALLISON, 

1996; RAINEY & BOZEMAN, 2000; 

BOYNE, 2002) 

Como as decisões em organizações públicas são 

indissociáveis do cunho político, dependem da negociação 

para formar coalizões políticas a fim de serem aprovadas. 

Como cada grupo tem seu interesse próprio, o processo de 

negociação leva a formulação proposital de objetivos vagos 

e ambíguos, para obter maior apoio ou menor resistência. 

Nas organizações privadas, especificamente nas com fins 

lucrativos, os objetivos são relativamente mais estáveis 

focando no lucro, no crescimento de valor de mercado, na 

rentabilidade financeira e/ou no market share. 

Complexidade de escopo 

(APPLEBY, 1945; RING & PERRY, 

1985; BOYNE 2002; RAINEY & 

BOZEMAN, 2000) 

As organizações privadas têm como escopo atender as 

vontades dos acionistas. Entretanto, a organização pública 

deve atender aos anseios de toda a população, 

consequentemente, tem uma amplitude de atuação maior, 

observando o desdobramento das suas ações em diversos 

setores e níveis sociais.  

Abertura para informações 

(RING & PERRY, 1985; ALLISON, 

1996; BOYNE 2002) 

Enquanto que nas organizações privadas a transparência é 

uma indicação de boa prática de gestão. Nas organizações 

públicas, que são mais permeáveis a pressões e controles 

externos, a prestação de contas é uma obrigação legal. 
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Competição e atuação no mercado 

(MOTTA, 1979; NUTT & 

BACKOFF, 1993; ALLISON, 1996.) 

A administração privada vive um ambiente de livre 

competição. Assim, se não for eficiente não sobrevive. Por 

outro lado, a administração pública goza de estabilidade em 

função da dotação orçamentária e monopólio de mercado. 

Resultando em uma reduzida emergência em eficácia e 

eficiência. 

Nível de formalização 

(APPLEBY, 1945; RING & PERRY, 

1985; CARBONE, 2000) 

Forte controle das ações por meio da criação de grande 

quantidade de regras e órgãos de controle com a finalidade 

de aumentar a previsibilidade e reduzir o risco. Isso pode 

causar discrepância entre planejamento e realidade. 

Forte influência de interesse político 

(APPLEBY, 1945; RING & PERRY, 

1985; ALLISON, 1996; BOYNE 

2002) 

As decisões têm como base critérios políticos de eficiência 

política e não necessariamente de eficiência e eficácia da 

finalidade organizacional. Nas organizações do setor 

privado, a busca é por alcance de interesse privado. 

Horizonte temporal das escolhas 

(RING & PERRY, 1985; BERRY et 

al., 1994) 

As ações escolhidas tendem a se restringirem dentro do 

tempo de mandato de quem está no poder, o que pode não 

comportar ações necessárias para a sociedade que podem 

gerar maiores benefícios. Apesar de essa limitação também 

estar presente em organizações do setor privado, o mandato 

pode ser renovado indefinidamente, podendo, assim, 

comportar ações com horizontes temporais de longo prazo. 

Fonte de recursos 

(MOTTA, 1979; RING & PERRY, 

1985;  WRIGHT, KROLL & 

PARNELL, 2000) 

A organização pública tem como fonte de recursos os 

impostos e as taxas, já na privada a sobrevivência ocorre em 

função da efetividade do mercado e das vendas. 

Autonomia e gestão limitada 

(RING & PERRY, 1985; MURPHY, 

1987; BRESSER-PEREIRA, 1995; 

VINZANT & VINZANT, 1996b; 

BOYNE 2002) 

As ações do administrador público são delimitadas para 

aquilo que a lei permite. Além disso, o processo 

administrativo é marcado por alta sistematização das ações 

para controle. Nas organizações privadas, essa lógica é 

invertida, pois é permitido ao gestor privado realizar tudo 

aquilo que a lei não proíba.  
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Limitação na estrutura de 

incentivos 

(MOTTA, 1979; NUTT & 

BACKOFF, 1993; VINZANT & 

VINZANT, 1996b; BOYNE 2002) 

Os incentivos são dados em função de indicadores de 

desempenho, o que na administração privada, em geral, está 

ligada a indicadores de resultado de mercado ou 

financeiros. Porém, como na administração pública os 

objetivos são sociais, assim são mais abstratos e menos 

quantificáveis. Isso os torna de difícil mensuração, 

dificultando a elaboração de indicadores de desempenho. 

Tabela 2: Tabela resumo das diferenças entre os setores público e privado 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com base nas fontes supraciadas 

 

3.6 Planejamento estratégico no setor público 

Como descrito em sessões anteriores, o planejamento estratégico começou a ser adotado no 

setor público em meados da década de 1980 (GIACOBBO, 1997) em função da constante 

mudança nas tendências políticas, alterações demográficas, demanda por novos padrões 

urbanos, inovações tecnológicas e fatores econômicos (KEMP, 1990), desta forma, houve a 

necessidade de se aprimorar o planejamento nas organizações públicas. 

A evolução da função planejamento no setor público pode auxiliar os gestores e líderes a 

pensarem, aprenderem e agirem estrategicamente (BRYSON, 2004). Conforme Koteen (1991 

apud VINZANT & VINZANT 1996a), a gestão estratégica pode ser aplicada em organizações 

públicas caso haja uma liderança forte da alta administração para criar a visão corporativa e 

gerir as mudanças resultantes do processo. 

Na visão de Bryson (2004), o principal objetivo do planejamento estratégico em organizações 

públicas é o desenvolvimento de um pensamento estratégico que crie valor público
12

. Para o 

autor, o foco do planejamento estratégico é encontrar o melhor ajuste da organização com o 

ambiente externo. De uma forma geral, Bryson (2004) levanta alguma das principais 

contribuições do planejamento estratégico: possibilita o pensamento estratégico e o 

desenvolvimento de estratégias; auxilia no direcionamento estratégico em ambientes em 

constante mudança; hierarquiza os objetivos estabelecendo prioridades; dimensiona as 

                                                 
12

 Criação de valor público é um termo importado de Mark Moore (1995), no qual Bryson descreve como um 

processo de responsabilidade coletiva de produzir empresas, políticas, programas, projetos, serviços e 

infraestrutura (física, tecnológica e social) com objetivo de avançar em ações de interesse público e bem público 

a um custo razoável, com objetivo de criar valor público, isto é, aumentar a liberdade a qualidade de vida e a 

felicidade para todos (BRYSON, 2004). 
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consequências futuras de ações presentes; desenvolve uma base coerente e defensável para a 

tomada de decisão e permite o controle das atividades e consequentemente a cobrança pela 

otimização da desempenho. 

No caso da administração pública, Berry e Wechsler (1994) estudou o fator que levou as 

agências públicas nos Estados Unidos da América a adotarem a ferramenta de planejamento 

estratégico. A pesquisa partiu de seis hipóteses sobre a saúde fiscal e o tamanho da agência, 

momento do ciclo do mandato governamental, proximidade com empresas do setor privado, 

quantidade de serviços prestados à sociedade e a quantidade de outras agências “irmãs” nas 

proximidades vizinhas que adotam o planejamento estratégico. Como resultado da pesquisa, 

Berry e Wechsler identificaram que as agências públicas são mais favoráveis a adotarem o 

planejamento estratégico em quatro situações: Primeiro, em função do início de um mandato 

governamental; segundo quando a agência tem uma forte saúde fiscal; terceiro quando as 

agências trabalham próximas a empresas do setor privado; e quarto em função do aumento do 

número de adoção do planejamento estratégico por parte das agências públicas vizinhas. 

No Brasil, o planejamento estratégico tem indícios de uso em organizações públicas 

prestadoras de serviços e entidades privadas sem fins lucrativos em 1979 (ver MOTTA, 

1979), tendo maior ênfase a partir de 1994 (DE ARAUJO E SILVA & GONÇALVES, 2011). 

Mais recentemente, entre 2008 e 2012, o Tribunal de Contas da União (TCU) realizou uma 

pesquisa que identificou que nos, aproximadamente, 350 órgãos da Administração Pública 

Federal (entre ministérios, universidades federais, os tribunais federais, as agências 

reguladoras e as principais secretarias, departamentos e empresas estatais) houve um aumento 

no quantitativo das organizações que utilizam planejamento estratégico.  

Em 2008, 47% dos órgãos/entidades pesquisadas não possuíam planejamento estratégico 

institucional em vigor. Ainda de acordo com a pesquisa do TCU, o resultado demonstrou que, 

em 2008, quase metade das organizações da pesquisa não possuíam a cultura de planejar as 

suas ações estrategicamente, as ações eram uma reação às demandas decorrentes das 

mudanças ocorridas no seu âmbito de atuação (BRASIL, 2008). 

Por outro lado, em 2010 e 2012, o TCU realizou essa mesma pesquisa e identificou que houve 

uma significativa evolução no emprego do planejamento estratégico nos órgãos da 

administração pública federal, elevando de 47% em 2008 para 79% em 2010 e 85% em 2012 

(BRASIL, 2008, 2010, 2012). 
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Figura 4: Evolução do uso do PE nas organizações públicas brasileiras 

Fonte: BRASIL, 2008, 2010, 2012. 

 

A pesquisa de 2012 do TCU também indicou que houve uma evolução de capacidade do 

planejamento estratégico. Assim como mostra a figura a seguir. 

 
Figura 5: Gráfico comparativo do planejamento estratégico institucional. 

Fonte: BRASIL, 2012, p. 11 

 

3.6.1 Benefícios do Planejamento Estratégico no setor público 

Além dos benefícios listados anteriormente, na seção 3.2.4 Benefícios do Planejamento 

Estratégico, o uso do planejamento estratégico pode trazer benefícios específicos para as 

organizações públicas (BRYSON & ROERING, 1997). 

Na visão de Joyce (1999), o planejamento estratégico pode ajudar a melhorar os resultados e a 

eficiência dos serviços públicos, uma vez que a ferramenta auxilia na mitigação das questões- 

chave a serem equacionadas e a identificar as oportunidades e ideias inovadoras. A autora 

continua indicando que a utilização do planejamento estratégico em organizações públicas 
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possibilita revisões e redesenho quanto à estrutura, aos processos, ao sistema de capacitação e 

outros assuntos sensíveis à organização. Assim, a realização do planejamento estratégico 

representa uma oportunidade de repensar a missão e os objetivos estratégicos de longo prazo, 

analisar os pontos de atenção do ambiente externo, observar as características do ambiente 

interno e ajustar a estratégia, isto é, pensar estrategicamente (POISTER & STREB, 1999). 

De acordo com Bryson (2004), a implantação do planejamento estratégico em organizações 

sem fins lucrativos pode gerar cinco benefícios. O primeiro benefício é a promoção do 

pensamento estratégico, que significa a análise do ambiente externo e das capacidades 

internas, abertura do diálogo entre atores-chave, ter um direcionamento de longo prazo e 

estabelecimento prioridades. 

O segundo benefício é o aprimoramento do processo de decisão. O planejamento estratégico 

— por identificar os principais desafios e questões a ser enfrentados pela organização e por 

discernir quais destes estão sob controle da organização e quais não estão — permite aos 

gestores focarem os seus esforços na busca de soluções para os assuntos cruciais sob seu 

controle e influenciar os que não estão. 

O terceiro benefício é a otimização da performance. O PE força uma boa gestão, uma vez que 

é decorrente de um processo de clarificação e endereçamento das questões cruciais para 

organização, bem como resposta rápida e eficiente para as mudanças nas demandas e pressões 

internas e externas. 

Como quarto benefício, Bryson (2004) aponta que o planejamento estratégico proporciona 

maior coordenação sistêmica. Como as instituições públicas lidam com questões de interesse 

público é comum haver mais de uma organização (pública, privada ou sem fins lucrativos; 

federal, estadual, municipal ou internacional) atuando dentro de um mesmo escopo ou em 

função de um mesmo objetivo. Assim, como o planejamento estratégico analisa o ambiente 

externo e os atores existentes, possibilita à identificação, à formação de parcerias e à 

coordenação de ações com todos esses agentes (JOYCE, 1999; BRYSON, 2004). 

Por fim, o quinto benefícios do planejamento estratégico apontado pelo autor é o potencial de 

beneficiar as pessoas envolvidas. Para Bryson (2004), os políticos e os tomadores de decisão 

podem se favorecer (reeleição ou perpetuação nos cargos) dos benefícios do planejamento 

estratégico para o cumprimento de seus papéis e responsabilidade. 

Complementando essa análise, o TCU (2008) afirma que o planejamento estratégico é uma 

ferramenta que permite ao gestor agir com iniciativa, contra as ameaças e a favor das 
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oportunidades identificadas em um ambiente de constantes mudanças. Além disso, tem como 

principais benefícios: auxiliar na adaptação das mudanças no ambiente, agilizar o processo de 

tomada de decisão, fornecer diretrizes para o estabelecimento das prioridades das ações a 

serem realizadas e incentivar a pró-atividade de preparar a organização para enfrentar as 

ameaças e capturar as oportunidades. 

 

3.7 Dificuldades associadas ao planejamento estratégico no setor público 

Diversos autores apontam para as dificuldades no planejamento estratégico (WILSON, 1990; 

MINTZBERG, 1994; MANKINS & STEELE, 2006). Porém, analisando especificamente o 

ambiente público, o planejamento estratégico também encontra barreiras próprias. Pinto 

(1982) questiona a aplicação dessa ferramenta no setor público em função da descontinuidade 

administrativa e por causa da fraqueza da autoridade planejadora em defender uma decisão. 

Como indica Giacobbo (1997), o processo de planejamento estratégico não inicia sem apoio 

político, uma vez que são esses atores que garantem o suporte necessário. O autor indica que 

os fatores intervenientes à implementação do planejamento estratégico em organizações 

públicas estão relacionados a mudanças no contexto, ao grau de interação da organização com 

o ambiente, ao volume e qualidade das informações, à capacitação dos participantes e fatores 

burocráticos. 

Da mesma forma que, conforme Ansoff e McDonnell (1993), a chave para o sucesso do 

planejamento estratégico é o apoio da alta administração. Os autores explicam que como o 

processo de planejamento estratégico implica mudanças na organização, somente com uma 

liderança presente seria capaz de manter a sinergia e orientar as ações sem perder o foco nos 

objetivos de longo prazo, durante um processo de transformação. 

Ansoff e McDonnell (1993) também indicam que uma das principais dificuldades encontradas 

para a implementação do planejamento estratégico é a resistência a mudanças. Segundo os 

autores, a resistência é uma reação natural de um indivíduo ou grupos que se sentem 

ameaçados uma vez que a mudança pode alterar a relação de cultura ou de estrutura de poder. 

Para os autores, a resistência à mudança pode ser de tal forma que o esforço de realização de 

PE se torna inútil, pois o que for decidido no plano não será seguido. 

Como apresentado na seção anterior, toda organização pública é regida por princípios do 

Direito Administrativo (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência). 
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Os princípios da Moralidade, Impessoalidade e da Eficiência dadas as suas características 

estão fora do escopo do trabalho. Os princípios da Moralidade e da Impessoalidade 

representam um código de conduta ética no ambiente de trabalho, sendo as suas análises fora 

do escopo de trabalho. O princípio da Eficiência, por ser um incentivo para a produção de 

resultados positivos ligado ao desempenho organizacional, também está fora do escopo deste 

trabalho. 

Contudo, o princípio da Legalidade, por obrigar a existência formal de cada procedimento – 

fortalecendo da rigidez burocrática – pode estar relacionado à barreira, visto que em caso de 

necessidade de uma resposta rápida em função do ambiente estar em constante mudança, 

haveria limitações da autonomia e da flexibilidade do gestor público para tomar as devidas 

ações (BRESSER-PEREIRA, 1995; NUTT, 2005). De acordo com Bryson (2004, p. 37) 

alguns pontos relacionados às atribuições e obrigações formais e informais da organização 

podem ocasionar falhas no planejamento estratégico. Primeiro, o não conhecimento das 

obrigações do que cada unidade deve fazer torna improvável que os realizem. Segundo, os 

servidores públicos ao acreditarem que suas ações são mais amarradas/limitadas do que 

realmente são tendem a não se arriscarem. 

Além disso, o princípio da Publicidade obriga a completa transparência da organização. Como 

observado por Nutt (2005) e Perry e Rainey (1988), esse é um dos pontos indicados como 

diferença entre os ambientes público e privado que podem representar uma barreira, visto que 

em função desse princípio, a organização pública sofre maior vigilância de suas ações e é 

cobrada para ter coerência com decisões passadas (MOTTA, 2001). 

Além das questões derivadas dos princípios, diferentemente das organizações privadas nas 

quais a ambiguidade e a priorização de demandas para se ajustar às preferências de sua 

clientela são aceitas, as organizações públicas têm como necessidade apresentar-se ao público 

como ordenada, uniforme e consistente, visto que essas entidades têm como base processar 

equitativamente todas as demandas da sociedade (MOTTA, 1979). Para o mesmo autor, o 

planejamento é uma forma racional de estabelecer prioridades entre os objetivos, assim, 

justificando a distribuição desigual de recursos.  

Para Motta (1979), as principais dificuldades de organizações públicas são: forte pressão 

externa (seja política ou da sociedade) nas decisões administrativas; o processo de barganha 

política prevalece sobre o processo racional de análise de maximização de resultado; e em 
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função da velocidade de mudanças e a necessidade de abarcar o maior número de interesses 

políticos-comunitários, tornam a definição dos objetivos mais ambíguos e complexos. 

O processo de planejamento estratégico é eminentemente político (BRYSON, 2004). Isso 

ocorre porque o processo de decisão, em um sistema democrático multipartidário como o 

brasileiro, tem como base a formação de coalizões (MATIAS-PEREIRA, 2010). Neste 

cenário, para se obter um número representativo no fórum de discussão parlamentar e aprovar 

seus projetos, os objetivos tendem a uma construção mais ambígua e vaga para aumentar a 

base de apoio. Em função dessas características, surgem duas barreiras. Primeiro, com a 

finalidade de conseguir um número representativo nas coalizões políticas, podem ocorrer 

acordos entre integrantes que concordam em certos aspectos e discordam em outros. Assim, 

para arregimentar o maior número de apoio, os objetivos são elaborados de forma vaga e 

ambígua, assim, com menos pontos de atritos (MOTTA, 1979; NUTT & BACKOFF, 1993; 

BRYSON 2004). O não estabelecimento das finalidades com clareza dificulta também a 

elaboração de indicadores de desempenho (NUTT & BACKOFF, 1993). Segundo, as 

coalizões políticas, formadas durante um ciclo eleitoral, tendem a se desfazer próximo a um 

período eleitoral, tornando a coalizão instável (RING & PERRY, 1985; BRYSON et al., 

2009). 

Para Bresser-Pereira (1995), o sistema burocrático tradicional brasileiro privilegia o 

formalismo e o foco de normas, além de primar pela rigidez de procedimentos. De acordo 

com o autor, essas características de ênfase nas normas e procedimentos acontecem em 

detrimento da visão por resultados. 

Bryson (1988), analisando o processo de planejamento estratégico no setor público indica que 

é necessário ter alguns atributos para garantir o sucesso. Ter pessoas: responsáveis por 

garantir a legitimidade do processo, líderes e uma equipe bem preparada e experiente para 

conduzir o planejamento estratégico. Esses líderes devem, ainda, ter habilidade de extrair 

informações e sinergia entre as pessoas em momentos de discussão e decisão de pontos 

importantes. Ter flexibilidade para compreender que vai haver rompimentos e atrasos; e 

abertura para considerar e analisar diferentes pontos de vista. 

Ainda, segundo Bryson (1988), a natureza do setor público pode gerar dificuldades no 

processo de planejamento estratégico: um maior número de stakeholders, critérios conflitantes 

para julgar o desempenho da organização pública, a pressão por transparência e accountability 
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e a visão de que as organizações públicas foram criadas para fazer o que as organizações 

privadas não são capazes. 

Assim, como observou Wilson (1990), em sua análise crítica das razões para a queda da 

popularidade do PE nos anos 80, Simpson (1998) também observa que o planejamento 

estratégico pode se tornar um ato de rotina, realizado para cumprir com uma obrigação, e não 

um meio para pensamento estratégico criativo.  

Como aconteceu com as organizações públicas, o PE pode se tornar uma ferramenta de gestão 

da moda, assim muitas organizações podem adotar a ferramenta mesmo não vendo 

necessidade, apenas por questão de modismo. Isso leva a organização a formular o documento 

formal de planejamento estratégico, que não terá efeito prático e será arquivado (BERRY et 

al., 1997; CALDAS & WOOD JR, 2000). 

Como alerta Bryson (2004), os participantes de um processo de planejamento estratégico 

devem estar preparados. De acordo com o mesmo autor, há essa necessidade uma vez que o 

processo de pensar estrategicamente não é um ato trivial, assim, exige que os participantes 

tenham visão de longo prazo, foco nos resultados organizacionais e criatividade para propor 

alternativas.  

Os avanços tecnológicos e a internet provocaram mudanças na forma como as organizações 

trabalham e atuam, e esse processo de transformação não é diferente nas organizações 

públicas. A Tecnologia da Informação (TI), como descreve Ansoff e McDonnell (1993) e 

Lobato et al. (2012), é o motor da organização moderna. Assim, o seu uso pode contribuir 

para o aperfeiçoamento da gestão pública, além de promover maior controle social e o 

fortalecimento da democracia e da cidadania. Como benefícios, a TI provê maior qualidade e 

menores custos no processamento da informação (ao fornecer dados estruturados e sintéticos), 

simplificação dos processos internos, maior transparência da ação pública e pode ser um meio 

para ampliar a participação da sociedade. Contudo, a obsolescência das ferramentas de TI 

pode emperrar todo esse processo.  

Com base no arcabouço teórico apresentado nesse e em capítulos anteriores, chegou-se à 

seguinte lista de desafios para o uso do planejamento estratégico no setor público brasileiro. 

Vale ressaltar que esta lista é preliminar, seu objetivo foi para orientar a pesquisa de campo. 

Esta lista foi utilizada como as categorias preliminarmente pertinentes ao objeto de pesquisa 

(para mais detalhes ver seção 4.4 Análise dos Dados). 
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Desafios Descrição  

Apoio da alta administração 

(PINTO, 1982; ANSOFF & MC 

DONNELL, 1993; KOTEEN, 1991; 

BRYSON & ROERING, 1988; 

GIACOBBO, 1997) 

Suporte necessário para iniciar o processo e 

implementar as ações do planejamento estratégico. 

A alta administração é quem tem o papel de liderar do 

processo. Contudo pode haver desinteresse no processo 

por desconhecimento ou descrença da ferramenta ou, 

ainda, falta de interesse político. 

Engajamento dos funcionários 

(PINTO, 1982; ANSOFF & 

MCDONNELL, 1993; BOYNE, 2002) 

Os funcionários apresentam desinteresse e 

desmotivação com a ferramenta por tomar muito 

tempo e não ter resultado prático. 

Frustração com planejamentos estratégicos anteriores 

que foram descontinuados.  

Grande número de stakeholders 

(RING & PERRY, 1985; JOYCE, 1999) 

Dificuldade de acomodar as expectativas dos grupos de 

influência. 

Objetivos ambíguos e vagos 

(MOTTA, 1979; NUTT & BACKOFF, 

1993; BRYSON, 2004) 

Para abarcar um número maior de apoio, os objetivos 

se tornam ambíguos e vagos. Isso dificulta também a 

elaboração de indicadores de desempenho claros. 

Decisão com base em critérios políticos 

(MOTTA, 1979; CARBONE, 2000) 

Decisões com base na lógica de atendimento dos 

interesses políticos dominantes. 

Instabilidade das coalizões políticas 

(RING & PERRY, 1985; BRYSON et al., 

2009) 

A continuidade das ações está sujeita a continuidade 

das coalizões políticas. Porém as coalizões políticas 

são suscetíveis a variações econômicas e políticas, bem 

como a pressão da opinião pública. 

Descontinuidade administrativa 

(PINTO, 1982; GIACOBBO, 1997; SPINK 

et al., 2001; BRYSON, 2004) 

Mudança das pessoas na direção e gestão, o que 

implica alterações nas políticas e preferências. 

Diferenças de horizontes temporais  

(PINTO, 1982; GIACOBBO, 1997; SPINK 

et al., 2001; BRYSON, 2004) 

Diferentes percepções de tempo: um projeto de grande 

mudança precisa de mais tempo do que o período do 

mandato político, além de não se acomodar no Plano 

Plurianual. 
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Marcas da cultura organizacional 

(ANSOFF & MC DONNELL, 1993; 

VINZANT & VINZANT, 1996a; 

CARBONE, 2000; BOYNE, 2002) 

Caracterizada pela aversão ao risco e minimização da 

mudança.  

Excesso de burocracia 

(NUTT & BACKOFF, 1993; BRESSER-

PEREIRA, 1995) 

Foco no formalismo e rigidez nas normas e 

procedimentos, ao invés de focar nos resultados. O 

planejamento estratégico é realizado como uma 

obrigação. 

Dissociação entre planejamento e 

execução 

(WILSON, 1990; MINTZBERG, 1994; 

MOTTA, 2001) 

As ações presentes no PE não são realizadas 

efetivamente.  

 

Princípio da legalidade 

(BOYNE, 2002; BRYSON, 2004) 

O legalismo impede a autonomia de gestão, assim 

dificulta o estabelecimento de um ambiente de 

reflexão, inibindo o potencial criativo inovador das 

pessoas, essencial para o processo de transformação. 

Princípio da publicidade 

(RING & PERRY, 1985; NUTT & 

BACKOFF, 1993; BOYNE, 2002) 

Constante vigilância. Perenidade da informação e da 

influência de fatores externos. No setor público, as 

ações estão sempre sujeitas a revisão da população.  

Dificuldade para disponibilização de 

recursos financeiros 

(BRYSON, 2004) 

É constante na administração pública haver atraso no 

repasse ou cortes orçamentários necessitando 

adaptação do PE. 

TI inadequada 

(ANSOFF & MCDONELL, 1993; 

BRYSON, 2004) 

Desenvolvimento de tecnologia da informação simples 

e acessível. 

Rápida obsolescência dos recursos de informática. 

Treinamento dos funcionários 

(VINZANT & VINZANT, 1996b;  

BRYSON, 2004) 

Falta de treinamento dos empregados para pensar 

estrategicamente. 

Falta de experiência dos empregados em formular 

planejamento estratégico. 

Tabela 3: Categorias preliminares dos desafios levantados na literatura 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com base nos autores supracitados  
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4 - METODOLOGIA 

Esta seção apresenta a metodologia utilizada para a investigação dos desafios para o uso do 

planejamento estratégico em organizações públicas. O estudo teve uma abordagem 

qualitativa, visto que analisou a experiência de indivíduos com o objeto estudado (FLICK, 

2009).  

O trabalho foi desenvolvido em quatro etapas. Na primeira etapa da pesquisa consistiu na 

revisão da literatura sobre planejamento estratégico. Esta etapa teve como finalidade definir e 

conhecer o objeto de estudo, assim como compreender os seus principais benefícios e críticas. 

Como o objetivo de pesquisa é estudar o planejamento estratégico em organizações públicas 

faz-se necessário, então, analisar o contexto no qual está inserido. Neste sentido, buscou-se na 

literatura levantar as características da administração pública, identificando as diferenças entre 

as organizações públicas e privadas, as quais podem suscitar dificuldades para o uso da 

ferramenta de gestão em organizações do setor público. 

 

 

Figura 6: Visão geral das etapas da pesquisa 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Na segunda etapa, realizou-se a coleta de dados. Com base na caracterização do planejamento 

estratégico e da administração pública, foram mapeadas as principais dificuldades para o uso 

da ferramenta em organizações do setor público descritos pela literatura. Desta forma, foi 

possível elaborar as questões norteadoras da investigação em campo. Para verificar se os 

desafios descritos na literatura de fato ocorrem na prática, foi realizada uma consulta, por 

meio de entrevistas em profundidade, com especialistas em planejamento estratégico em 

organizações públicas.  
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Na terceira etapa realizou-se a análise dos dados a partir das entrevistas em profundidade.  O 

levantamento preliminar dos desafios, indicados pela literatura, foi confrontado com o 

resultado das entrevistas, analisando quais foram verificados na prática e quais não. Isso 

derivou em um conjunto de desafios descritos no capítulo 5 Resultados das Entrevistas.  

Por fim, na quarta etapa, os resultados brutos das entrevistas foram agrupados em uma 

proposta de racionalizar e categorizar cada desafio de acordo com a sua proximidade  e 

semelhança com outro desafio. O produto desta reflexão crítica se encontra no capítulo 6. 

 

4.1 Tipo de pesquisa 

Para o desenvolvimento do estudo optou-se pela adoção de uma pesquisa de campo 

exploratória de caráter descritivo, uma vez que teve como objetivo obter uma descrição inicial 

do objeto de estudo a partir da observação de campo.  Apesar do planejamento estratégico já 

ter sido objeto de pesquisa em outros estudos na academia, a literatura aborda essencialmente 

o planejamento estratégico em organizações privadas. Em organizações públicas as pesquisas 

observam, em sua maioria, o contexto americano ou europeu. E, no contexto nacional, os 

trabalhos sobre planejamento estratégico em organizações públicas existentes são em geral 

estudos de caso únicos ou múltiplos descrevendo a aplicação da ferramenta em municípios ou 

organizações. 

 

4.2 Seleção dos sujeitos da pesquisa 

Os sujeitos de pesquisa são especialistas com vasta experiência em planejamento estratégico 

em organizações públicas. 

Foram considerados como especialistas em planejamento estratégico nas organizações 

públicas tanto os gestores públicos quanto consultores/assessores técnicos em gestão para 

organizações públicas, o que permitiu captar a percepção dos desafios segundo uma visão 

interna e externa da organização. Gestores públicos são os servidores públicos ligados 

diretamente à função de planejamento estratégico em suas organizações, seja participando na 

formulação ou na implementação, ou em ambas as fases. Outro grupo considerado na 

pesquisa como especialistas são os agentes externos à organização que prestaram assessoria 

técnica ou consultoria de gestão para o processo de formulação ou auxiliaram na 

implementação do planejamento estratégico em organizações públicas. 
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Adotou-se uma pesquisa de campo com base em sujeitos selecionados em função da sua 

experiência com o planejamento estratégico e por acessibilidade, objetivando privilegiar uma 

base para coleta de dados transversal, isto é, a coleção de experiências com planejamento 

estratégico nos mais diversos tipos de organizações públicas (ministérios; secretarias federais, 

estaduais e municipais; empresas públicas; empresas de capital misto; agentes reguladores 

etc). O perfil detalhado dos sujeitos de pesquisa está no Apêndice 1 – Perfil dos 

entrevistados. 

 

4.3 Coleta de dados 

A coleta de dados iniciou com a pesquisa no arcabouço teórico. Este passo teve como objetivo 

o levantamento das características do planejamento estratégico e as especificidades das 

organizações públicas. A partir da análise dos dados levantados, foi possível identificar quais 

são as principais dificuldades para o uso dessa ferramenta de gestão apontadas pela teoria, os 

quais estão resumidos nas tabelas 2 (Resumo das diferenças entre os setores público e 

privado) e 3 (Categorias preliminares dos desafios levantados na literatura). Com base nesse 

levantamento, foi possível identificar e propor perguntas para verificar como esses desafios 

são observados na prática. 

Em seguida, foram realizadas entrevistas para captar a experiência dos especialistas no 

assunto. Para a coleta de dados, utilizou-se a técnica de entrevista em profundidade. Esta 

técnica de pesquisa permite, a partir da experiência dos entrevistados, colher percepções para 

elucidar as realidades sociais, privilegiando principalmente a observação da experiência 

subjetiva dos atores envolvidos com o objeto de pesquisa analisado (HAIR JR et al., 2005). A 

entrevista em profundidade pode ser favorável quando se estuda problemas complexos, já que 

permite uma construção baseada em relatos das experiências dos entrevistados (STRAUSS & 

CORBIN, 2008). 

Conforme indicam Hair JR et al. (2005), as entrevistas em profundidade podem ser 

desenvolvidas de forma não estruturada ou semiestruturada com perguntas-chave, mas sempre 

buscando o aprofundamento do assunto com adição dos “porquês”, já que o objetivo é 

aprofundar o conhecimento sobre a percepção dos entrevistados quanto ao assunto estudado.  

Assim, elaborou-se, com base nos desafios levantados na literatura, perguntas para os 

entrevistados, as quais serviriam apenas como base para iniciar um assunto de interesse da 
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pesquisa. Entretanto, essas perguntas foram feitas de forma aberta, para que os respondentes 

pudessem relatar livremente suas experiências e percepções. Esse método de entrevista, além 

de capturar ao máximo a experiência de cada entrevistado, permite também um espaço para 

que o entrevistado acrescente alguma observação que possa contribuir para o entendimento do 

problema e que não foi observado na revisão bibliográfica (STRAUSS & CORBIN, 2008). 

Todas as entrevistas foram realizadas individualmente. Flick (2009) ressalta que as entrevistas 

individuais permitem que os entrevistados estejam mais confortáveis para relatar sobre as suas 

experiências pessoais, em especial quando se trata de aspectos negativos, como problemas ou 

dificuldades no ambiente de trabalho. 

Oito das doze entrevistas foram realizadas presencialmente no Rio de Janeiro. Quatro 

entrevistas, em função da incompatibilidade de agenda e da distância geográfica, foram 

realizadas por telefone. Todas foram realizadas nos meses de fevereiro e março de 2014. Cada 

encontro teve em torno de 50 minutos de duração, sendo a de maior tempo com 84 minutos de 

duração e a de menor tempo com 38 minutos de duração. 

 

4.3.1 Roteiro de entrevista 

As entrevistas ocorreram em três momentos. No primeiro momento foram realizadas 

perguntas sobre a experiência do entrevistado com planejamento estratégico no geral e em 

específico no setor público. A partir desse relato foram realizadas perguntas focadas na 

percepção do entrevistado sobre os desafios para o uso dessa ferramenta no setor público, 

levantados a partir da literatura. Por fim, foi solicitado que o entrevistado indicasse de que 

forma uma organização pode se preparar para enfrentar os desafios observados. 

Cada um dos três momentos da entrevista foi guiado por meio de perguntas-base: 

 Momento 1: 

o Há quanto tempo o (a) Sr (a) trabalha com planejamento estratégico em 

organizações públicas?  

o Tem experiência no setor privado também?  

o Qual foi o seu papel em cada um dos projetos? 

Estas perguntas tiveram como propósito verificar quantos anos o entrevistado trabalha – ou 

trabalhou – com a ferramenta de gestão para assegurar o seu contato com a ferramenta de 
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gestão, bem como confirmar os dados acadêmicos e profissionais levantados antes das 

entrevistas. 

Além disso, foi perguntado se o entrevistado possui experiência com o planejamento 

estratégico em organizações privadas. A experiência nos dois ambientes possibilita que o 

especialista entrevistado tenha uma visão mais abrangente e possua mais consciência dos 

desafios específicos da administração pública, ao comparar as características e dificuldades 

dos dois ambientes. 

A última parte deste primeiro momento visou conhecer as atividades que o especialista 

desempenhou em cada projeto, identificando se o entrevistado tem experiência como gestor 

público e/ou como consultor externo em gestão pública. Assim como na pergunta anterior, os 

entrevistados que possuem vivência tanto como gestor público que participa diretamente com 

as atividades de planejamento internamente, quanto como consultor externo que auxilia na 

formulação e implementação do PE, são capazes de desenvolver mais consciência dos 

desafios, já que puderam observar o uso da ferramenta a partir de diferentes pontos de vista. 

 Momento 2: 

o Com base na sua experiência, que tipo de dificuldades encontrou durante o uso 

do planejamento estratégico em organizações públicas? Cite algum(s) 

exemplo(s) marcante(s)? 

Esta pergunta teve como objetivo iniciar o relato dos entrevistados quanto a sua experiência 

com o planejamento estratégico. Apesar de a revisão da literatura ter possibilitado o 

levantamento de possíveis desafios, optou-se por permitir que o entrevistado tenha liberdade 

para relatar livremente a sua experiência profissional, permitindo, assim, que conforme, 

desenvolva o seu raciocínio, aborde temas não observados na estrutura de categorias 

previamente formulada, os quais estão descritos na Tabela 3: Categorias preliminares dos 

desafios levantados na literatura. Os temas abordados livremente foram aprofundados com 

perguntas adicionais, buscando explorar as causas dos desafios. Entretanto, quando o 

entrevistado não abordava uma das categorias em seu livre relato, o entrevistador, então, 

utilizava uma ou mais das perguntas auxiliares a seguir, garantindo que todos os temas 

previamente identificados fossem abordados. 
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Pergunta auxiliar Objetivo 

 Qual é a importância da alta 

administração e dos funcionários no 

planejamento estratégico? 

Avaliar os aspectos ligados ao comprometimento e 

engajamento da alta administração e funcionários, 

quais papéis desempenham e a respectiva 

importância no processo de planejamento estratégico. 

(ANSOFF & MCDONNELL, 1993; BRYSON & 

ROERING, 1988; BOYNE, 2002) 

 A alternância de poder é algo natural em 

uma democracia. Contudo, de que 

maneira a rotatividade, dos agentes 

políticos e da alta administração podem 

afetar a condução do planejamento 

estratégico? 

Compreender como a instabilidade política e a 

descontinuidade administrativa impactam o 

planejamento estratégico. 

(MOTTA, 1979; RING & PERRY, 1985; 

GIACOBBO, 1997; BRYSON, 2004) 

 O planejamento estratégico é uma 

ferramenta de gestão que induz a 

transformação organizacional. Na sua 

percepção que tipos de desafios ou 

barreiras podem surgir internamente para 

o uso do planejamento estratégico? 

Entender como a cultura organizacional, a estrutura 

de poder e os valores da administração pública 

podem influenciar o PE. 

(BRESSER-PEREIRA, 1995; BOYNE, 2002; 

BRYSON, 2004) 

 De que maneira o atraso no repasse e os 

cortes orçamentários influenciam no 

planejamento estratégico? 

 Como você tem observado o preparo dos 

participantes no PE? 

 A atual situação da tecnologia da 

informação nas organizações pública é 

um fator promotor ou inibidor do 

planejamento estratégico? 

Compreender a influência dos recursos humanos, 

financeiros e de TI para o uso do planejamento 

estratégico. 

(ANSOFF & MCDONNELL, 1993; VINZANT & 

VINZANT, 1996b; BRYSON, 2004) 

Tabela 4: Lista das perguntas auxiliares 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Momento 3: 

o A partir da sua experiência com PE no setor público que recomendações ou 

alertas o (a) Sr (a) poderia dar para enfrentar esses desafios? 

Na terceira parte da entrevista, foi solicitado que cada entrevistado apresentasse algumas 

recomendações e pontos de atenção para o uso do planejamento estratégico em organizações 

públicas. Esta pergunta foi realizada no final de cada entrevista com o objetivo de fornecer 

insumos ou alternativas para os gestores públicos se prepararem para enfrentar os desafios 

levantados. 

 

4.4 Análise dos dados 

Para a análise e interpretação dos dados obtidos nas entrevistas com os especialistas em 

planejamento estratégico, foi utilizada técnica de análise de conteúdo. Conforme Flick (2009) 

e Bardin (2011), a análise de conteúdo é um dos procedimentos para análise sistemática e 

objetiva do conteúdo manifesto na comunicação, ou seja, compreender o pensamento do 

entrevistado por meio do conteúdo expresso no texto. No caso específico desta pesquisa, a 

análise de conteúdo ocorreu por meio do texto transcrito das entrevistas. 

Para Bardin (2011), a análise de conteúdo compreende três etapas: (1) pré-análise, (2) 

exploração do material, (3) tratamento e interpretação dos dados. 

Na pré-análise, todo o material coletado foi organizado por tópico e assunto. Foi feita a 

audição das entrevistas
13

, para verificar se as transcrições eram fiéis às falas dos entrevistados. 

Na fase seguinte, exploração do material, o conteúdo das entrevistas foi agrupado e 

organizado por temas chaves, ou códigos (FLICK, 2009), levantados e identificados a priori 

com base na revisão teórica. Os códigos no nosso caso são os desafios descritos na seção 3.7 

Dificuldades associadas ao planejamento estratégico no setor público. 

A etapa final da análise de conteúdo é o tratamento e interpretação dos dados. Nesta fase, os 

dados obtidos foram alocados de acordo com os temas sugeridos na etapa anterior. Contudo, 

conforme observa Bardin (2011), a técnica de análise de conteúdo não é rígida, permitindo, 

assim, o tratamento (avaliação e adaptação) das categorias pré-estabelecidas de acordo com o 

resultado obtido após a coleta dos dados. Assim, depois de rever os dados, observou-se que o 

                                                 
13

 As entrevistas foram gravadas com consentimento dos entrevistados, respeitando as regras de ética científica 

(GIBBS, 2009; FLICK 2009). 
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material coletado não caberia adequadamente nas categorias predefinidas, dando origem a 

novas categorias, como foi o caso do desafio de coordenação entre diversas partes inter e intra 

organizacional e o princípio da estabilidade. No sentido contrário, não se obteve informações 

suficientes para avaliar a adequação de TI nas organizações públicas como suporte ao 

processo de planejamento e abertura da informação (princípio da publicidade), assim, estas 

categorias foram eliminadas do resultado. O conjunto final de códigos – ou desafios, no caso 

específico desta pesquisa – que foram utilizados estão descritos no capítulo 5 Resultado das 

Entrevistas. Esse conjunto final de códigos foi interpretado, reagrupado e classificado. O 

resultado desse processo analítico está no capítulo 6 Discussão sobre as Revelações de 

Campo. 

Bardin (2011) salienta que as etapas da análise de conteúdo não são estáticas e a interpretação 

do pesquisador é o fator mais importante de todo o processo, visto que esta técnica de análise 

de dados privilegia a fecundidade da subjetividade, enfatizando as percepções do pesquisador. 

 

4.6 Limitações da metodologia 

Como toda pesquisa qualitativa, este estudo também tem um caráter interpretativo e desta 

forma, a subjetividade está presente ao longo deste trabalho (PAIVA et al., 2011). 

A abordagem da pesquisa teve um caráter qualitativo, e se observou o fenômeno a partir da 

ótica dos entrevistados. Assim, o resultado deste estudo está limitado às percepções e relatos 

dos entrevistados, em uma visão subjetiva dos fatos (VERGARA, 2005). Isso pode gerar as 

seguintes limitações: distorções perceptivas, preconceitos, dificuldades de articulação das 

ideias, erro de relato, falha de memória, erros de avaliação, exageros ou suavização dos fatos 

(STRAUSS & CORBIN, 2008). 

O método, por ter como base as experiências pessoais, se limita também pelo contexto 

temporal no qual a pesquisa foi realizada (STRAUSS & CORBIN, 2008). Assim, em função 

da constante transformação do contexto histórico, social, econômico, tecnológico vivido pelos 

autores nas organizações públicas brasileiras e na sociedade brasileira como um todo, novos 

desafios podem surgir, ao passo que outros podem desaparecer, impactando diretamente nos 

resultados da pesquisa.  

Além disso, a técnica de entrevista em profundidade não permite testar hipóteses ou analisar 

estatisticamente as informações obtidas, bem como não possibilita a quantificação de um 

fenômeno (HAIR JR et al., 2005). 
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Como algumas das entrevistas foram realizadas por telefone, devem ser observadas algumas 

considerações adicionais. De acordo com Strauss e Corbin (2008), as entrevistas por telefone 

permitem acessar entrevistados distantes geograficamente a um custo baixo, porém sem a 

possibilidade de captar a linguagem não verbal, o que pode fornecer importantes informações 

nas pesquisas qualitativas.   
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5 - RESULTADOS DAS ENTREVISTAS 

 

Nesta seção estão descritos os principais desafios observados pelos especialistas em 

planejamento estratégico. Inicialmente, faz-se necessário traçar o perfil dos especialistas 

consultados para comprovar os requisitos de experiência desejada com planejamento 

estratégico em organizações públicas e a heterogeneidade das experiências relatadas. Em 

seguida são apresentados os desafios levantados.  

Como a investigação teve como base o relato de casos de dificuldades e até o insucesso do 

planejamento estratégico, pode haver constrangimento por parte dos entrevistados em 

explicitar as organizações em que trabalharam. Assim, para preservar a identidade dos 

entrevistados e das instituições, não foram citados nomes ou dados em muitos detalhes. 

Contudo para ratificar a experiência dos entrevistados como especialistas em planejamento 

estratégico e a abrangência dessa vivência com a ferramenta de gestão estudada nas mais 

variadas organizações públicas, se faz necessário traçar o perfil dos especialistas consultados. 

É importante relembrar que foi considerado como um desafio tudo aquilo que condiciona ou 

impõe alguma restrição ao uso do planejamento estratégico. De forma geral, observou-se que, 

apesar da liberdade dada aos entrevistados durante a condução da entrevista para relatar 

livremente a sua experiência e casos vivenciados, houve convergência quanto aos principais 

desafios para o uso do planejamento estratégico em organizações públicas. 

 

5.1 Perfil dos sujeitos de pesquisa 

Como mencionado anteriormente, foram realizadas 12 entrevistas no total. Entre os 

especialistas consultados, três possuem somente experiência com organizações públicas. 

Assim, os outros nove entrevistados possuem experiência com o planejamento estratégico 

tanto em organizações públicas quando privadas. A grande quantidade de pessoas com 

experiência em ambos os ambientes público e privado permitiu uma constante comparação 

dos desafios para o uso do PE entre os dois tipos de organização. 

Sete dos doze entrevistados atuaram apenas como consultores de gestão, dois apenas como 

gestores públicos e três possuem experiência em ambos os lados no contato com o 

planejamento estratégico em organizações públicas. Esta variedade de atuação possibilitou a 
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observação dos desafios para o uso do planejamento estratégico a partir de diferentes pontos 

de vista. 

Todos os entrevistados relataram uso do planejamento estratégico em diversas instituições 

públicas, entre os quais se destacaram principalmente: ministérios, governos estaduais e 

municipais, secretarias federais, estaduais e municipais, agências reguladoras, empresas 

públicas federais, estaduais e municipais e sociedades de capital misto. O perfil detalhado de 

cada um dos especialistas entrevistados, bem como as respectivas experiências profissionais 

estão descritos no Apêndice 1 – Perfil dos entrevistados. 

De forma geral, todos os entrevistados possuem no mínimo 3 anos de experiência com 

planejamento estratégico em organizações públicas, em alguns casos trabalham com essas 

organizações há mais de 20 anos, bem como utilizam essa ferramenta de gestão há mais de 10 

anos. É válido observar que, entre os entrevistados, alguns possuem vivência dos dois lados, 

isto é, experiência tanto como administradores públicos quanto como consultores de gestão ou 

prestadores de assessoria técnica. Além disso, praticamente todos os entrevistados 

especialistas em gestão pública possuem experiência com o planejamento estratégico em 

organizações públicas e privadas. Deve-se ressaltar também a heterogeneidade das 

experiências relatadas pelos entrevistados, captando o desenvolvimento de planejamento 

estratégico em uma ampla variedade de organizações públicas. 

 

5.2 Principais desafios identificados 

A seguir foram listados os principais desafios para o uso do planejamento estratégico 

observados pelos entrevistados, segundo as categorias da Tabela 3: Tabela preliminar dos 

desafios levantados na literatura. É válido relembrar que este estudo considerou como um 

desafio toda e qualquer ocasião, imposição, restrição, barreira ou obstáculo a ser superado ou 

que condicionaram negativamente o uso do planejamento estratégico em organizações 

públicas. Assim, foram considerados como desafio não somente as barreiras, mas também a 

ausência de fatores observados como cruciais para o sucesso do planejamento estratégico em 

organizações públicas. 

 

5.2.1 Conseguir o comprometimento da alta administração 

“são eles [a alta gestão] que devem liderar o processo” [Entrevistado 1] 
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 “sem o apoio deles [alta gestão] o planejamento estratégico não se torna efetivo” 

[Entrevistado 3] 

 

A alta administração é quem conduz o processo de planejamento estratégico (ANSOFF & 

MCDONNELL, 1993; KOTEEN, 1991). Neste sentido, tem a responsabilidade de exercer o 

papel de liderança, coordenando, direcionando, incentivando e mobilizando os esforços em 

torno do projeto (BRYSON & ROERING, 1998). Assim, a presença de uma liderança clara e 

permanente é essencial para o sucesso do planejamento estratégico. Adicionalmente, a alta 

administração é o elo entre a organização com o governo, portanto, tem a função de traduzir 

as prioridades políticas em ações práticas para a organização. 

Conforme indicaram os entrevistados, o comprometimento da alta administração como o 

processo de PE é essencial para o sucesso de qualquer ação nas organizações públicas, uma 

vez que são esses atores, que ocupam os cargos da alta gestão de uma organização pública, 

que detém o poder de decisão final. Desta forma, sem o comprometimento da alta gestão para 

incentivar o processo de formulação do planejamento estratégico e, principalmente, para a sua 

implementação, as ações e decisões previstas no PE tendem a não ter efeito prático. 

 

5.2.2 Garantir o engajamento dos funcionários 

 “A participação e o engajamento dos funcionários são fundamentais para o planejamento 

estratégico, principalmente em organizações públicas” [Entrevistado 6] 

“se aqueles que executam [os funcionários] não acreditam no planejamento, então é 

improvável que executem da forma mais eficaz e eficiente” [Entrevistado 4] 

 

Por mais que o planejamento estratégico seja uma iniciativa do topo da organização, são os 

funcionários que a executam (PINTO, 1982; ANSOFF & MCDONNELL, 1993; BOYNE, 

2002). Por essa razão que todos os entrevistados afirmam que a participação e engajamento 

são fundamentais e indispensáveis em todos os níveis da organização. Na medida em que se 

avança tanto na formulação quanto na implementação do planejamento estratégico, os níveis 

mais técnicos também são envolvidos. Entretanto, se os funcionários não perceberem o 

planejamento como uma iniciativa válida e que pode gerar benefícios, então o planejamento 

encontrará resistência, ou seja, os funcionários não se envolverão, bem como agirão com o 
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mínimo de esforço sem compromisso com a efetividade dos resultados (GIACOBBO, 1997). 

Além disso, como observado pelos especialistas, pode haver divergências de percepções e 

preferências de priorização das ações entre os funcionários e a alta administração. 

Como observado pelos especialistas, um fator que pode influenciar negativamente o 

engajamento dos funcionários é sua descrença com o planejamento estratégico. Uma 

explicação para esse comportamento é a experiência anterior negativa com a ferramenta, isto 

é, os funcionários já terem despendido tempo e esforço em uma iniciativa de planejamento 

estratégico, mas este foi simplesmente descartado pelas lideranças do governo. 

Contudo, conforme relatam os especialistas, os funcionários públicos possuem uma 

peculiaridade que permite que eles assumam uma posição nula ou até mesmo contrária em 

relação às ideias da alta administração. Diferentemente do que ocorre na administração 

privada, no qual quando um funcionário resiste ou discorda do posicionamento da alta gestão 

é demitido, na organização pública os funcionários gozam de estabilidade
14

, então, ele pode 

escolher estar alinhado ou não ao plano. Isso possibilita que os servidores públicos tenham 

maior autonomia para decidir se vão ou não se alinhar e agir no melhor interesse para a 

formulação e implementação do planejamento estratégico. 

Portanto, para contornar essa situação de desconfiança e resistência, os especialistas 

apontaram que o planejamento estratégico deve ser construído coletivamente. A construção 

coletiva do PE permite que todos na organização se sintam inseridos no processo de decisão 

estratégica, fomentando um sentimento de engajamento para efetivar aquilo que foi acordado 

no planejamento. Assim, como observam os entrevistados, nas organizações públicas, para 

que o PE seja efetivamente realizado, os funcionários precisam estar de acordo.  

 

5.2.3 Coordenação entre diversas partes inter e intraorganizacionais 

“Uma política pública é realizada em conjunto por diversos órgãos de uma mesma 

organização, por essa razão o planejamento estratégico deve compreender a coordenação de 

ações entre essas diversas unidades” [Entrevistado 2] 

“Nas organizações públicas, cada unidade organizacional tende a ser uma ilha isolada, no qual 

uma não sabe o que se passa na outra” [Entrevistado 5] 

 

                                                 
14

 Princípio da estabilidade do servidor público, garante ao servidor público a proteção contra pressões e 

imposições políticas e hierárquicas (MELLO, 2006). 
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Uma organização pública pode ser composta por diversos órgãos (JOYCE, 1999; BRYSON, 

2004). Assim, dentro da estrutura organizacional de uma organização pública, como, por 

exemplo, um Ministério, podem também estar, além dos órgãos que compõem a 

administração direta do próprio Ministério, vinculadas autarquias, as agências reguladoras, as 

empresas estatais e outros, cada qual com maior ou menor grau de autonomia de gestão. Na 

percepção dos entrevistados, em função da priorização das ações que afetam o seu cotidiano, 

cada unidade organizacional é uma ilha ciente apenas dos seus objetivos e das suas 

dificuldades, na qual ninguém possui uma visão do todo. Então, um dos desafios é garantir a 

interface entre as unidades, ou seja, promover o contato e discussão entre as unidades cujos 

trabalhos se inter-relacionam. 

Além disso, um serviço público pode ser prestado em conjunto com outras organizações 

públicas e privadas. Por isso, na visão dos especialistas, esses órgãos externos à organização 

também devem participar do processo de planejamento estratégico. 

Para lidar com essa situação, os especialistas indicaram que o processo de planejamento 

estratégico deve contar com a participação dos diversos órgãos envolvidos. Contudo, essa 

quantidade de atores sem uma relação de hierarquia e com autonomia de gestão pode gerar 

dificuldades de comunicação interna entre as organizações que não compõem a estrutura 

formal. Além disso, o envolvimento de múltiplos stakeholders pode implicar conflitos de 

interesses durante o processo de decisão. 

 

5.2.4 Horizontes temporais limitados 

“o planejamento estratégico está limitado ao horizonte temporal do mandato governamental” 

[Entrevistado 9] 

 

O planejamento estratégico tem como um dos seus elementos a visão de futuro da 

organização, estabelecendo os recursos e as ações necessárias para o alcance dos resultados 

no longo prazo (RING & PERRY, 1985; BERRY et al., 1995). O horizonte temporal para 

consecução dos objetivos estratégicos pode variar de objetivo para objetivo e de organização 

para organização. Conforme indica Grant (2010), a natureza do mercado de atuação e a 

ambição dos objetivos estratégicos moldam o tempo necessário para conclusão do plano 

estratégico. 
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Os entrevistados relataram que, em geral, as organizações públicas tem o horizonte temporal 

das ações limitadas ao tempo de duração do mandato dos gestores. O gestor, que ocupa uma 

posição por indicação política, quer mostrar resultado dentro do mandato dele. Assim, as 

decisões privilegiam as ações que podem gerar retorno no curto prazo, mais especificamente 

dentro do tempo de duração do mandato.  

 

5.2.5 Multiplicidade de expectativas 

“o processo de formulação e implementação do plano estratégico em organização pública é 

muito complexo em função de ter que acomodar as expectativas de diferentes stakeholders” 

[Entrevistado 11] 

 

As organizações públicas são parte do Estado e devem atender às necessidades da população 

(MOTTA, 1979; WRIGHT, KROLL & PARANELL, 2000), isto é, tem uma grande 

amplitude de atuação (RING & PERRY, 1985; RAINEY & BOZEMAN, 2000; BOYNE, 

2002). Contudo, cada parcela da população tem uma necessidade e, consequentemente, tem 

uma expectativa em relação à organização pública, que podem ou não divergirem entre si. 

Assim, como descrito pelos entrevistados, o processo decisório do planejamento estratégico 

em organizações públicas é complexo, em função da multiplicidade de expectativas. 

 

5.2.6 Processo decisório baseados em critérios políticos 

“muitas vezes a decisão não leva em consideração as necessidades da sociedade, mas dos 

interesses políticos” [Entrevistado 7] 

 

O planejamento estratégico é uma ferramenta de gestão que permite a programação de como 

os recursos serão empregados. Nas organizações públicas, a programação segue critérios 

políticos que direcionam as ações da organização, privilegiando as decisões de curto prazo e a 

opções que atendam aos interesses de governo e não necessariamente aos alinhados com a 

eficiência e eficácia da finalidade da organização ou para melhor atender às necessidades do 

cidadão (MOTTA, 1979). Na visão dos entrevistados, isso pode desviar o foco da organização 

pública do seu objetivo-fim para atender interesses políticos, consequentemente, dificultando 

a gestão para resultados e se distanciando das necessidades do cliente final dos 

produtos/serviços da organização pública: o cidadão. 



76 

 

 

 

Outra consequência de a decisão ser um processo político é que os objetivos da organização 

pública tendem a serem formulados de forma vaga e ambígua (APPLEBYE, 1945; MOTTA, 

1979, BOYNE, 2002). Para conseguir o maior número de apoio político, os objetivos são 

formulados de forma vaga e ambígua, assim, com menos pontos de atritos de cunho 

ideológicos e políticos (ALLISON, 1996; RAYNEY & BOZEMAN, 2000). Na percepção dos 

entrevistados, isso pode ter impacto direto no planejamento estratégico, visto que com 

objetivos vagos e ambíguos não se tem clareza dos resultados, assim, não se consegue 

especificar objetivamente as variáveis para acompanhamento da implementação (indicadores 

de desempenho), o que pode causar dificuldades para o estabelecimento de gestão para 

resultados. 

 

5.2.7 Coalizões políticas instáveis 

 “Quando o governo muda, independente se é ou não do mesmo partido político, o 

direcionamento muda, as prioridades mudam, influenciando diretamente o planejamento 

estratégico” [Entrevistado 6] 

 

Como observado no desafio anterior, o direcionamento da organização pública é determinado 

pelo interesse político, este, por sua vez, é resultante de acordos estabelecidos durante a 

formação de coalizões políticas (RING & PERRY, 1985; BRYSON et al., 2009). Entretanto, 

para os especialistas, a estabilidade dessas coalizões políticas é frágil diante das constantes 

mudanças no contexto econômico, social e político.  

A coalizão política articula e viabiliza a execução das ações pretendidas no planejamento 

estratégico. Além disso, como os objetivos estratégicos são traçados no nível político de 

decisão, toda mudança ou alteração nessa coalizão é um novo acordo (troca de política), 

traçando um novo objetivo e prioridades, consequentemente, há necessidade de um novo 

plano de ação.  

Como consequência da instabilidade das coalizões políticas, os entrevistados apontam para a 

perda de apoio político para execução, mudança do direcionamento da organização e 

reordenamento das prioridades. 
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5.2.8 Volatilidade da vontade política 

“Toda hora surge uma prioridade diferente conforme o contexto muda” [Entrevistado 12] 

“o direcionamento político se altera conforme a ‘maré’” [Entrevistado 2] 

 

Assim como o desafio anterior, no qual ocorre uma ruptura no direcionamento estratégico, as 

organizações públicas estão sujeitas também a volatilidades da vontade política, isto é, 

mudanças na orientação ou na priorização das ações (MOTTA, 1979). Na visão dos 

especialistas, o planejamento estratégico da organização pode ser ignorado caso o governo 

decida seguir por um caminho diferente.  

Outro fator que pode contribuir para a inconstância da vontade política é a desarticulação e a 

falta de clareza do plano de governo. Na visão dos entrevistados, como o governo não tem um 

plano de longo prazo estruturado e expresso de forma clara, isso permite uma alta 

discricionariedade nas decisões, possibilitando que o governo mude de direção sem o 

constrangimento de estar indo de encontro a um plano maior de governo. 

 

5.2.9 Descontinuidade da administração 

“Muda-se a gestão joga-se tudo fora.” [Entrevistado 8] 

“é um grade empecilho para se trabalhar uma visão de longo prazo” [Entrevistado 5] 

 

Um dos maiores desafios da administração pública e que afeta diretamente o planejamento 

estratégico, identificado na literatura e indicado por todos os especialistas entrevistados, é a 

descontinuidade da administração (PINTO, 1982; GIACOBBO, 1997; SPINK et al., 2001; 

BRYSON, 2004). 

A descontinuidade administrativa pode ocorrer a qualquer momento em uma organização 

pública, dado o seu alto grau de permeabilidade da influência política, social e econômica 

(ALLISON, 1996; BOYNE 2002). Assim, pode ocorrer tanto na fase de formulação do 

planejamento estratégico quanto a fase de implementação, mas é especialmente prejudicial na 

segunda (GIACOBBO, 1997). 

Como relatado pelos especialistas, é parte do jogo político a alternância no poder. Contudo, 

quando as pessoas que ocupam os cargos de gestão mudam, é comum que a nova gestão 
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descarte o trabalho realizado até então e reinicie o processo do zero. Essa situação, recorrente 

na gestão pública, pode causar descrença e fadiga dos participantes com a metodologia do 

planejamento estratégico. 

 

5.2.10 Dissociação entre planejamento e execução 

“O planejamento realizado pelo governo às vezes é apenas um conto fictício que não reflete a 

realidade da organização pública” [Entrevistado 6] 

“o planejamento estratégico é uma peça de ficção” [Entrevistado 9] 

 

Quando uma organização inicia o processo de planejamento estratégico, é comum os planos 

concluírem a etapa de formulação, contudo, falham no momento da implementação daquilo 

que foi previamente planejado (WILSON, 1990; MINTZBERG, 1994; MOTTA, 2001). 

Assim, os planos elaborados não têm consequência prática, como observado por Giacobbo 

(1997, p.76) “os planos só cumprem com a sua finalidade quando implementados”. 

De acordo com os especialistas, o problema maior do planejamento estratégico não é na fase 

da formulação, mas sim na implementação. Isso ocorre porque, na visão dos especialistas 

consultados, (1) a organização realiza o planejamento estratégico apenas para cumprir com o 

que foi determinado por lei ou para atender às pressões de órgãos reguladores, mas não tem 

real interesse em efetivar o que está escrito, e (2) as ações oriundas do planejamento estão 

descoladas da realidade, portanto, impossíveis de serem realizadas.  

  

5.2.11 Cuidados com a cultura da organização 

“alguns gestores públicos acham inútil empenhar tempo e esforço no desenvolvimento do 

planejamento estratégico” [Entrevistado 6] 

 

O planejamento estratégico é uma ferramenta de gestão que permite a transformação 

organizacional (MOTTA, 1979). Contudo essa transformação nem sempre é bem vista dentro 

da organização, uma vez que a sua realização pode implicar mudanças na estrutura de poder 

(ANSOFF & MCDONNELL, 1993). Assim, o processo de planejamento estratégico pode 

sofrer resistência dos funcionários para anular ou até mesmo sabotar o processo. A resistência 
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ao planejamento se materializa com atrasos na realização das tarefas, ineficiências, geração de 

custos inesperados. 

Na visão dos entrevistados, a cultura organizacional pode representar um desafio em dois 

sentidos. Primeiro, pode haver resistência ao desenvolvimento do planejamento estratégico, 

parte por considerar um esforço inútil e outra parte para preservar a estrutura de poder. Além 

disso, a cultura organizacional de aversão ao risco, característica da administração pública 

brasileira, pode reprimir ideias inovadoras, e consequentemente limitar o pensamento 

estratégico. 

 

5.2.12 Adaptação da metodologia  

 “O planejamento estratégico não pode ser engessado” [Entrevistado 1] 

“Não existe uma receita de bolo, cada organização é um contexto diferente, um 

conjunto de variáveis diferentes, que devem ser levados em consideração” 

[Entrevistado 4] 

“Nas [organizações] públicas, a lógica é distinta, [já que] ela não luta por 

sobrevivência, mas por poder e prevalência, ou seja, é um jogo político.” [Entrevistado 

1] 

 

Decorrente do desafio anterior, é necessário adaptar a metodologia às necessidades da 

organização. De acordo com os especialistas, toda a metodologia deve ser adaptada de acordo 

com o contexto em que está inserido, independentemente se é uma organização pública ou 

privada, de pequeno, médio ou grande porte. Assim, a metodologia de planejamento 

estratégico
15

, qualquer que seja a vertente ou modelo utilizado, não pode ser aplicada 

cegamente. Não existe uma receita comum a todas as organizações, portanto, a sua utilização 

vai depender da sua estrutura, da sua complexidade e do contexto na qual a organização está 

inserida. 

Conforme explicam os especialistas, as ferramentas de gestão desenvolvidas no ambiente das 

organizações privadas, quando implementada em ambiente público, devem sofrer adaptações, 

em função das diferenças entre os ambientes. 

                                                 
15

 Na percepção de alguns dos entrevistados, essa observação se aplica para qualquer ferramenta de gestão. 
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Uma das adaptações sugeridas é flexibilização do planejamento. O PE focado no rigor 

metodológico perde o foco no melhor atendimento e prestação de serviços ao cliente final. 

Isso ocorre em função de o ambiente estar em constante mudança, assim, um caminho traçado 

a priori pelo planejamento estratégico pode não ser mais adequado durante o processo de 

implementação. Outras observações e recomendações em relação à metodologia do PE são 

mais amplamente exploradas na seção 5.4.4 Em relação à metodologia. 

 

5.2.13 Legalismo limitador 

“Percebo que, em algumas organizações públicas, os gestores acham que como a estrutura e 

as funções de uma organização pública já estão predeterminadas na lei, não tem o que 

inventar, então não se discute sobre isso” [Entrevistado 8] 

“alguns gestores acreditam que por decreto as coisas vão se resolver, mas não é bem assim” 

[Entrevistado 2] 

 

O princípio da legalidade impõe aos gestores públicos submissão total à lei, o que pode tornar 

a atividade administrativa inflexível e engessada (BRESSER-PEREIRA, 1998). O resultado 

da exacerbação do legalismo pode resultar em excesso de formalismo, isto é, elaboração de 

leis e normas demasiadamente detalhadas para cada tarefa e criação de órgãos de controle 

extremamente rigorosos. Na visão dos especialistas, isso pode inibir a criatividade e 

desmotivar
16

 os trabalhadores (BOYNE, 2002; BRYSON, 2004). 

No setor público, a estrutura, as funções e o objetivo final da organização são estipulados em 

leis. Isso pode bloquear a percepção dos funcionários ou da alta administração quanto à 

necessidade de se realizar um planejamento estratégico, já que como o objetivo macro está 

descrito na lei, estes acreditam que não têm o que discutir sobre missão, visão de futuro, 

objetivos estratégicos. Assim, a elaboração do PE se tornaria uma atividade sem propósito. 

 

                                                 
16

 Richmond e Schepman (2005 apud PEDROSA et al., 2013) descrevem  a desmotivação está relacionados a  

atrasos excessivos, absenteísmo, redução da qualidade do trabalho e o desempenho das atividades de forma 

improdutiva. 
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5.2.14 Capacitação dos participantes 

“há uma visível carência de capacitação em pensamento estratégico na administração pública” 

[Entrevistado 5] 

 

Esse desafio atinge tanto os participantes membros da alta gestão quanto aos funcionários 

envolvidos no processo de planejamento estratégico. 

O processo de formulação do planejamento estratégico não é trivial, pois exige que seus 

participantes tenham a percepção das necessidades de visualização, sistema da situação e 

oportunidades em nível estratégico, isto é, tenham uma consciência da organização como um 

todo (VINZANT & VINZANT, 1996b; GIACOBBO, 1997, BRYSON, 2004). 

Para os entrevistados, os funcionários participantes não visualizam a organização como um 

todo, a sua percepção é muito voltada para as questões operacionais e corriqueiras. A falta de 

uma visão sistêmica da organização pode, segundo os especialistas, levar a construção de 

objetivos estratégicos enviesados para questões operacionais, não abordando questões 

estratégicas. 

Com relação à alta administração, os especialistas observaram que sempre há questionamento 

em relação à sua capacidade de gestão. Como esses cargos de chefia com a responsabilidade 

de tomada de decisão estratégica para a organização são nomeados politicamente, muitos 

deles não possuem formação gerencial ou os requisitos de conhecimento técnico desejável 

para tal. Contudo, os requisitos técnicos, como observado por um dos entrevistados, podem 

ser ignorados caso a alta administração exerça um papel de liderança mobilizadora e 

incentivadora do envolvimento de toda a organização no processo de planejamento 

estratégico. 

 

5.2.15 Cortes e contingenciamento dos recursos orçamentários 

“O corte nos recursos afeta visceralmente a execução do que foi planejado” [Entrevistado 3] 

“A limitação de recursos é uma das principais carências nas organizações públicas” 

[Entrevistado 10] 

 



82 

 

 

 

As organizações públicas, de uma forma geral, tem como fonte única de recursos a dotação 

orçamentária, isto é, o repasse dos impostos e taxas recolhidos (BRYSON, 2004). A escassez 

de recursos frente às carências e às necessidades da sociedade, bem como a diversidade das 

ações desempenhadas pelo governo, faz com que as ações sejam priorizadas e programadas, 

como constam no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária 

Anual, todas aprovadas pelo Poder Público. Contudo, como mecanismo para garantir as metas 

de superávit primário
17

, o Poder Executivo tem ordenado nos últimos anos atos de 

contingenciamento, isto é, imposição de limitações no empenho dos recursos, o que acarreta 

na não execução de parte do que foi planejado. 

Os gestores públicos tem autonomia de escolha de quais ações serão cortadas. Contudo, como 

indicam os entrevistados, os cortes que ocorrem de forma linear – cortes que não levam em 

consideração critérios técnicos – são um dos principais desafios a serem enfrentados pelos 

gestores e um dos fatores que implicam negativamente a implementação das ações do 

planejamento estratégico, demandando revisão do mesmo. 

 

5.3 Recomendações e alertas 

Como proposta da terceira parte da entrevista, solicitou-se que cada entrevistado enumerasse 

algumas recomendações e pontos de atenção para o uso do planejamento estratégico em 

organizações públicas. A seguir foram consolidadas as principais considerações, agrupadas 

por tema.  

 

5.3.1 Em relação à cultura organizacional 

“Antes de começar o projeto realize uma análise da cultura da organização, isso possibilita 

conhecer quais são as questões mais sensíveis, quem são os [agentes] transformadores e 

identificar possíveis pontos de resistência ao planejamento.” [Entrevistado 4] 

“Tenha sensibilidade e tolerância para compreender e respeitar a cultura e o momento de cada 

órgão. Como a administração pública envolve múltiplos órgãos, o gestor deve ter a 

                                                 
17

 É o resultado positivo das receitas contra as despesas do governo, excetuando gastos com pagamento de juros 

com dívidas, com o objetivo de reduzir a proporção da dívida pública com relação ao Produto Interno Bruto. 

Assim é a priorização da utilização dos recursos públicos para o pagamento de dívidas públicas em detrimento 

da execução das ações planejadas (SADECK et al., 2005). 
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compreensão de que diferentes organizações irão estar em distintos estágios de 

desenvolvimento do pensamento estratégico.” [Entrevistado 3] 

“O processo de planejamento é longo e não é simples, então deve-se ter paciência para 

formular cuidadosamente cada passo. Como o tempo e os recursos [financeiro e humano] são 

escassos não se pode sair desgovernadamente sem planejamento.” [Entrevistado 1] 

 

Em relação à cultura organizacional, os especialistas recomendaram que antes de iniciar o 

processo de planejamento estratégico, deve-se realizar uma análise prévia da cultura da 

organização, para conhecer as questões sensíveis e as pessoas envolvidas, bem como 

identificar possíveis pontos de resistência ao planejamento. Desta forma, os entrevistados 

recomendaram um encontro entre os líderes da organização com a finalidade de planejar 

como será o processo de planejamento estratégico. 

Para os especialistas, deve-se ter sensibilidade e tolerância ao se realizar um planejamento 

estratégico para compreender e respeitar a cultura e o momento de cada órgão. Como a 

administração pública envolve múltiplos órgãos, o gestor deve ter a compreensão que 

diferentes órgãos podem estar em distintos estágios de desenvolvimento do pensamento 

estratégico. Isso pode dificultar a universalização das ações. 

Outra recomendação em relação à cultura é ter paciência para formular o planejamento, 

estudando cuidadosamente como serão alocados os recursos financeiros, humanos e tempo 

necessários para a consecução do planejamento. Os especialistas alertaram que como os 

recursos são escassos não se pode sair desgovernadamente sem planejamento. 

 

5.3.2 Em relação à capacitação 

“Fomente a capacitação do corpo, pois esse é um ponto funcional para desenvolver um bom 

planejamento estratégico.” [Entrevistado 3] 

“Desenvolva a visão sistêmica. A organização pública é composta por múltiplos órgãos, e o 

planejamento estratégico busca o estímulo à atuação em parceria com esses diversos atores.” 

[Entrevistado 6] 
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“Desenvolva a capacidade de pensamento estratégico. Quando se realiza um planejamento 

estratégico, os participantes devem abstrair seus problemas operacionais e focar somente em 

questões estratégicas, que afetam a organização como um todo.” [Entrevistado 9] 

 

Como o processo de planejamento estratégico não é simples, os entrevistados advertem que é 

essencial o corpo funcional estar capacitado para participar do processo. Assim, desenvolvem 

uma visão sistêmica. A organização pública é composta por múltiplos órgãos, e o 

planejamento estratégico deve buscar o estímulo à atuação em parceria com os diversos 

atores. 

Além disso, os funcionários devem desenvolver a capacidade de pensamento estratégico. Na 

visão dos especialistas, quando se realiza um planejamento estratégico, os participantes 

devem abstrair dos seus problemas operacionais e focar em questões estratégicas que afetam a 

organização como um todo. 

 

5.3.3 Em relação ao estimulo a participação 

“Assegure o alinhamento dos envolvidos através da ampla participação e conscientização da 

importância do planejamento estratégico pelos funcionários. Assim, promova seminários de 

sensibilização da importância com o máximo de pessoas possível, realize um trabalho intenso 

de mobilização.” [Entrevistado 7] 

“Identifique quem são as pessoas transformadoras, e promova com o auxílio deles uma 

mobilização geral da organização.” [Entrevistado 10] 

“Observe que com um grande número de participantes é necessário que os gestores tenham 

flexibilidade para lidar com diferentes percepções e expectativas dos envolvidos.” 

[Entrevistado 2] 

“Além da participação dos funcionários, deve-se estimular também a participação da 

sociedade na gestão pública, ao mesmo tempo em que a administração pública fornece as 

ferramentas para que a sociedade possa contribuir. Quando um programa ou serviço é 

percebido como sendo de grande benefício pela sociedade e a sociedade tem formas de se 

manifestar contra ou a favor das ações de governo, o novo gestor dificilmente irá conseguir 

destruir/descontinuar o benefício à sociedade sem incorrer em custos políticos.” [Entrevistado 

3] 
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Como observado anteriormente, nas organizações públicas existe a possibilidade de os 

funcionários não se alinharem ao planejamento. Assim, os especialistas indicaram que para 

garantir o sucesso do PE, deve-se assegurar o alinhamento dos envolvidos através da ampla 

participação e conscientização da importância do planejamento estratégico para os 

funcionários. Assim, devem-se promover seminários de sensibilização sobre sua importância 

com o máximo de pessoas possível, bem como a realização de um trabalho intenso de 

mobilização. 

Os especialistas indicaram também a importância da identificação e persuasão das pessoas 

transformadoras, pois estas podem auxiliar na promoção e mobilização geral da organização 

em torno do planejamento. 

Os entrevistados alertam que, com um grande número de participantes, é necessário que os 

gestores tenham flexibilidade para lidar com diferentes percepções e expectativas dos 

envolvidos. 

Além da participação dos funcionários, os especialistas indicam que deve haver estímulo à 

participação da sociedade na gestão pública, ao mesmo tempo em que a administração pública 

fornece as ferramentas para que a sociedade possa contribuir. Quando um programa ou 

serviço é percebido como sendo de grande benefício para a sociedade e ela tem formas de se 

manifestar contra ou a favor das ações de governo, o novo gestor dificilmente irá conseguir 

destruir/descontinuar o benefício à sociedade sem incorrer em custos políticos. 

 

5.3.4 Em relação à metodologia 

“Seja menos ambicioso e mais realista, desenvolver um planejamento mais funcional do que 

estratégico, para que as peças trabalhem com maior entrosamento entre si.” [Entrevistado 1] 

“Busque sempre a simplicidade e o consenso dos participantes quanto à definição dos 

processos de planejamento estratégico.” [Entrevistado 4] 

“Tenha uma perspectiva do cliente ao fixar objetivos, é necessário que as organizações 

públicas tenham objetivos direcionados para beneficiar o cliente final, que é o cidadão. Caso 

contrário, a discussão se volta para questões operacionais e não para a finalidade da 

organização.” [Entrevistado 8] 
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“Flexibilize o planejamento. As organizações constroem as suas estratégias ao longo do 

tempo, porém o que a maioria das organizações de fato realizam não é exatamente aquilo o 

que elas pretendiam antecipadamente.” [Entrevistado 5] 

“Se conscientize da influência externa. O planejamento deve ser flexível para se adaptar às 

diversas intervenções externas como contingenciamento de recursos, mudanças de prioridades 

entre outros, pois esses são fatores inexoráveis à administração pública.” [Entrevistado 12] 

“Adapte a metodologia de acordo com as necessidades da organização. Fuja de modismo, 

evite utilizar modelos sem uma visão crítica, de preferência para a construção coletiva.” 

[Entrevistado 3] 

“Crie dois indicadores de acompanhamento: um que mede os resultados globais alcançados e 

outro que mede a realização dos projetos.” [Entrevistado 8] 

 

Como uma ferramenta desenvolvida no ambiente de organizações privadas, os especialistas 

recomendaram que haja sempre adaptação da metodologia de acordo com as necessidades da 

organização. Como a organização pública não visa, como objetivo final, ao lucro, mas o 

atendimento de objetivos sociais e o bem estar da sociedade, a metodologia deve se adequar 

aos objetivos sociais, bem como elaborar indicadores de desempenho próprios. Além disso, os 

especialistas alertam para o modismo das ferramentas, deve-se evitar a utilização de modelos 

sem uma visão crítica. Uma alternativa sugerida é a construção coletiva da metodologia. 

Os especialistas recomendaram ainda que, em relação à metodologia, os gestores devem 

buscar sempre a simplicidade e o consenso dos participantes quanto à definição dos processos 

de planejamento estratégico. 

Outra observação para a formulação do planejamento estratégico é ter uma perspectiva do 

cliente ao fixar objetivos, já que é necessário que as organizações públicas tenham objetivos 

direcionados para beneficiar o cliente final, que é o cidadão. Caso contrário, a discussão se 

volta para questões operacionais e não para a finalidade da organização. 

Para acompanhar a implementação, os especialistas recomendaram que se crie dois 

indicadores: um que meça os resultados globais alcançados e outro que afira a realização dos 

projetos. 

Outra dica para os gestores é a conscientização da fragilidade da organização pública em 

relação a influências externas. Assim, o planejamento deve ser flexível para se adaptar às 
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diversas intervenções externas como contingenciamento de recursos, mudanças de prioridades 

entre outros, pois esses são fatores inexoráveis à administração pública. 

Por fim, os entrevistados recomendaram flexibilização do planejamento. As maiorias das 

organizações constroem as suas estratégias ao longo do tempo, porém o que a maioria das 

organizações de fato realiza não é exatamente aquilo que elas pretendiam antecipadamente. 

Estas recomendações e alertas não pretendem ser exaustivas, e nem ser um guia de melhores 

práticas. Entretanto, a partir da experiência e vivência dos especialistas em planejamento 

estratégico nas organizações públicas, estes ressaltaram alguns pontos de atenção que devem 

ser observados tanto pelos gestores quanto pelos funcionários para o sucesso do PE. 
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6 - DISCUSSÃO SOBRE AS REVELAÇÕES DE CAMPO 

 

Esta seção tem como objetivo discutir os resultados obtidos nas entrevistas. Assim como 

autores estudados na revisão bibliográfica, os especialistas observaram que cada organização 

tem o seu próprio conjunto de particularidades de contexto socioeconômico, de cultura 

organizacional, de estilo de gestão, entre outros fatores, que determinam a incidência em 

maior ou menor força dos desafios listados. 

Apesar de o capítulo anterior apresentar cada desafio de forma individual, estes não ocorrem 

de forma isolada nas organizações.  

O mapa mental
18

 a seguir indica as relações entre os desafios, isso permitiu um novo 

agrupamento, como mostrado na figura a seguir. 

 

Figura 7: Mapa mental do agrupamento dos desafios 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

                                                 
18

 Mapas mentais são ferramentas de representação gráfica que ordenam o pensamento, ajudando na introdução e 

extração de informações do cérebro, ou seja, é uma técnica que desenha a ideia central e suas vertentes definindo 

o relacionamento entre elas, assim facilita a identificação e classificação da informação (BUZAN, 2005). 
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Portanto, os desafios levantados foram relacionados e agrupados em cinco dimensões: (1) 

Garantir engajamento e compromisso dos envolvidos com o planejamento estratégico; (2) O 

processo decisório deve considerar diferentes percepções e expectativas; (3) Ter flexibilidade 

para lidar com fatores políticos e a rotatividade; (4) Ter sensibilidade com a cultura 

organizacional e princípios da administração pública; e (5) Compreender a dinâmica do 

provimento dos recursos das organizações públicas. 

 

Figura 8: Cinco dimensões de análise 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

6.1 Garantir engajamento e compromisso dos envolvidos com o planejamento 

estratégico 

Nesta dimensão, considerada por todos os entrevistados como a mais importante, foram 

agrupados os desafios de comprometimento da alta administração e engajamento dos 

funcionários. Agrupa os desafios relacionados ao envolvimento e participação de todos os 

níveis da organização. 

A adoção do planejamento estratégico como ferramenta de gestão em uma organização 

pública é uma tarefa difícil, complexa e demorada (BRYSON, 2004). Um dos principais 

fatores para o sucesso do planejamento estratégico em organizações públicas são o 

comprometimento e o engajamento de todos os níveis da organização. Conforme observado, 

deve haver envolvimento tanto da alta administração, que é responsável por conduzir e liderar 
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o processo de planejamento estratégico, quanto dos funcionários, que são os encarregados 

pela implementação do que foi planejado. 

Contudo, conseguir o comprometimento e engajamento não é simples. A alta administração 

deve legitimar o papel de líder do processo. Porém, para que a alta administração exerça o seu 

papel de liderança é imperativo que haja conscientização quanto à utilidade e benefícios da 

ferramenta. 

Entretanto, não basta a vontade dos líderes para viabilizar o processo de planejamento 

estratégico nas organizações públicas.  Sem o engajamento dos funcionários, o PE não terá 

sucesso. O envolvimento das pessoas com o PE é ainda mais importante em organizações 

públicas. Caso os funcionários não percebam o planejamento como uma iniciativa merecedora 

de esforço, então poderá haver resistência a ele. Este comportamento negativo pode ser 

decorrente de três razões principais. Primeiro, da divergência de ideias entre os funcionários e 

a alta administração. Segundo, decorrente do princípio da estabilidade, que possibilita aos 

funcionários públicos assumirem uma posição de desalinhamento com relação ao 

direcionamento estratégico. Terceiro, aversão ao planejamento estratégico em função de 

experiências passadas frustrantes, resultando em desgaste e descrença quando à efetividade da 

metodologia. 

Essa percepção da necessidade de engajamento dos funcionários está alinhada ao primeiro 

passo de Bryson (2004), acordar com as partes interessadas o início do processo de 

planejamento estratégico, antes de começar efetivamente o processo. O mesmo autor propõe 

que a negociação com os decisores internos e externos garanta o apoio necessário para 

viabilizar as ações desejadas. 

 

6.2 Compreender que o processo decisório deve considerar diferentes percepções e 

expectativas 

Nesta dimensão foram agrupados os desafios: Coordenação entre diversas partes inter e intra 

organizacionais; horizontes temporais limitados; e multiplicidade de objetivos. Estão 

relacionados os desafios que abordam as diferentes percepções e expectativas dos grupos de 

influência. 



91 

 

 

 

O processo decisório de uma organização pública é complexo, pois deve considerar diferentes 

percepções e expectativas dos stakeholders para a tomada de decisão (RING & PERRY, 

1985). O envolvimento de múltiplos stakeholders pode gerar conflitos de interesses.  

Como mencionada no desafio anterior, pode haver divergências entre as visões da alta 

administração e os funcionários. A alta administração, como é um cargo por indicação 

política, tende a escolher ações de curto prazo, restringindo as ações para que se adequem ao 

tempo de mandato. Por outro lado, os funcionários, que permanecem na organização, tendem 

a preferir ações que geram maiores benefícios no longo prazo. 

Além disso, deve ser observado que a atuação da administração pública é realizada por meio 

dos diversos órgãos que compõem a estrutura organizacional, além de outras organizações 

públicas e privadas que também participam. Assim, um dos desafios é garantir a interface 

entre as unidades, ou seja, promover o contato e discussão entre as unidades as quais os 

trabalhos se inter-relacionam. 

O processo de planejamento estratégico implica tomar decisões muitas vezes excludentes, isto 

é, fazer escolhas racionais entre as opções A ou B, optar por priorizar uma estratégia em 

detrimento de outra (DRUCKER, 1998). Contudo a organização pública tem uma quantidade 

de stakeholders maior do que a organização privada. Cada stakeholder tem um conjunto de 

expectativas, que podem ou não divergirem entre si, isso gera uma multiplicidade de 

expectativas. Como a organização pública deve atender aos anseios de toda a população, 

consequentemente, tem uma complexidade grande para a tomada de decisão.  

Portanto, a participação deve ser ampla e aberta a todas as contribuições, visto que é a partir 

do envolvimento que se conhece o processo, abre possibilidade para debater os pontos de 

divergência e realizar críticas construtivas. 

 

6.3 Ter flexibilidade para lidar com fatores políticos e a rotatividade 

Nesta dimensão foram agrupados: o processo decisório baseado em critérios políticos, 

coalizões políticas instáveis; volatilidade da vontade política; descontinuidade da 

administração; e a dissociação entre planejamento e execução. Estão relacionados os desafios 

associados à ruptura com o direcionamento estratégico decorrentes do fator político e da 

rotatividade, os quais afetam diretamente à implementação. 
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A organização pública é indissociável do fator político (APLLEBY, 1945). Assim toda a 

decisão terá como base critérios políticos que não estão, necessariamente, alinhados para o 

melhor interesse da eficácia e eficiência da organização pública.  

No sistema democrático brasileiro caracterizado pelo multipartidarismo, estabelece a 

formação de coalizões para se conseguir representatividade política (SPINK et al., 2001). 

Uma consequência disso é que os objetivos podem ser elaborados de forma vaga e ambígua 

para abarcar um maior número de apoio (RAINEY & BOZEMAN, 2000). 

Outro ponto a ser observado é a volatilidade da opinião política, que se altera conforme os 

contextos econômico e social mudam.  Além disso, essas coalizões não são perenes, podendo 

ser desmembradas conforme a conjuntura do momento (RING & PERRY, 1985). 

É válido ressaltar que a alternância de poder é um fator natural e inexorável em organizações 

públicas, uma vez que a rotatividade dos postos de comando é decorrente do processo 

eleitoral. Mas, as mudanças de gestão podem gerar alterações/rompimento nas políticas e 

práticas adotadas pelo governo, este fenômeno é conhecido como descontinuidade 

administrativa (GIACOBBO, 1997; SPINK et al., 2001). 

Além dos fatores políticos e de rotatividade, duas questões levantadas podem afetar a 

implementação e causar a dissociação entre planejamento e execução. Primeiro, a elaboração 

de planejamentos com o simples propósito de atender a determinações de leis ou órgãos 

reguladores. Segundo, quando o planejamento formulado propõe ações descoladas com a 

realidade da organização. 

 

6.4 Ter sensibilidade com a cultura organizacional e princípios da administração pública 

Nesta dimensão foram agrupados os seguintes desafios: cultura da organização; adaptação da 

metodologia; e legalismo limitador, todos ligados a fatores culturais. 

O planejamento estratégico é um instrumento que permite a transformação organizacional. 

Contudo, o processo de transformação pode gerar desconforto dentro da organização, uma vez 

que isso implica realizar mudanças. Por isso que o processo de planejamento estratégico pode 

encontrar resistência dos funcionários. A resistência se traduz, entre outras coisas, em 

ineficiências, atrasos, desinteresse no processo e resultado. 

Além disso, como o planejamento estratégico foi desenvolvido em um ambiente de 

organização privada, há necessidade de adaptação da metodologia. Assim, para se produzir 
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um plano que resulte em ações efetivas, deve-se ter uma percepção clara do ambiente e da 

cultura.  

Outro desafio levantado pelos especialistas é que o processo de planejamento estratégico deve 

observar os princípios da administração pública. Os princípios da legalidade e o de 

estabilidade do servidor público foram os enfatizados nessa pesquisa. O princípio da 

legalidade estabelece que os gestores públicos devem, única e exclusivamente, realizar ações 

previstas em lei. Como resultado disso, pode ocorrer inibição do pensamento estratégico. O 

princípio da estabilidade permite que os gestores públicos assumam uma posição divergente 

em relação à escolha de alinhamento ou não com as diretrizes estratégicas. É interessante 

observar que este desafio não foi constatado no levantamento da literatura sobre dificuldades 

do uso do PE. Uma explicação para essa ausência pode ser em função de a literatura se basear 

principalmente no ambiente estadunidense e europeu, portanto, pode-se auferir que este 

desafio seja característico do contexto brasileiro.  

 

6.5 Compreender a dinâmica do provimento dos recursos humanos e financeiros das 

organizações públicas 

Nesta dimensão foram agrupadas as preocupações relativas aos recursos internos, isto é, à 

capacitação dos recursos humanos e disponibilidade dos recursos financeiros. 

Com relação aos recursos humanos, os especialistas descreveram que de modo geral há 

melhoras na capacitação dos gestores públicos, entretanto, ainda há carências em relação à 

capacidade de formular e implementar o planejamento estratégico que devem ser superadas O 

processo de formulação do planejamento estratégico não é simples, exige de quem participa 

uma visão sistêmica e de longo prazo. 

Já em relação aos recursos financeiros, nas organizações públicas, em geral, possuem uma 

única fonte de recursos, que é a dotação orçamentária, oriundos das receitas tributárias. 

Entretanto, nos últimos anos, o governo para controlar a dívida pública tem realizado 

contingenciamento do repasse. Esse contingenciamento afeta diretamente a implementação, 

pois impossibilita a execução de parte do que foi planejado. 

A tabela a seguir resume o agrupamento dos desafios. 
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GARANTIR ENGAJAMENTO E COMPROMISSO DOS ENVOLVIDOS COM O 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 Comprometimento da 

alta gestão 
 Vontade da alta administração de realizar o PE. 

 Não conscientização da importância do planejamento estratégico. 

 Ausência de liderança na condução do processo de PE. 

 Sem o apoio da alta gestão, o PE pode não ter efeito prático. 

Engajamento dos 

funcionários 
 Desmotivação do corpo funcional. 

 Descrença e fadiga da metodologia. 

 Resistência ao planejamento. 

 Diferenças de percepções entre funcionários e alta administração. 

COMPREENDER QUE O PROCESSO DECISÓRIO DEVE CONSIDERAR DIFERENTES 

PERCEPÇÕES E EXPECTATIVAS 

 Coordenação entre as 

diversas partes inter e 

intraorganizacionais 

 Coordenação entre múltiplos atores, que podem ter conflitos de 

interesse. 

 Falta de visão sistêmica. 

 Desconhecimento da visão do todo. 

Horizontes temporais 

limitados 
 Preferência por ações de curto prazo, mais especificamente dentro 

do tempo de mandato do gestor. 

Multiplicidades de 

expectativas 
 Grande quantidade de stakeholders. 

 Expectativas diferentes e até conflitantes. 

TER FLEXIBILIDADE PARA LIDAR COM FATORES POLÍTICOS E A ROTATIVIDADE 

 Processo decisório 

baseado em critérios 

políticos 

 

 Preferência por ações com retorno no curto prazo. 

 Utilização da organização para atender objetivos políticos. 

 Objetivos formulados de forma vaga e ambígua, dificultando a 

formulação de indicadores de desempenho. 

 Dificuldade de gestão para resultados e foco no cliente (cidadão). 

Coalizões Políticas 

instáveis 

 

 Perda de apoio político para execução. 

 Mudança constante de direcionamento. 

 Reordenamento das prioridades. 

Volatilidade da 

vontade política 
 Mudança de orientação e de prioridades. 

 Desarticulação do planejamento estratégico com o plano de governo. 

Descontinuidade 

administrativa 
 Ruptura com as ações realizadas na gestão anterior. 

 Permeabilidade da organização pública para influência externa. 
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Tabela 5: Tabela resumo dos desafios 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor 

  

  Descrença e fadiga dos participantes com a metodologia do 

planejamento estratégico. 

Dissociação entre 

planejamento e 

execução 

 Planejamento sem efeito prático. 

 Descolamento entre as ações planejadas e efetivamente realizadas. 

TER SENSIBILIDADE COM A CULTURA ORGANIZACIONAL E PRINCÍPIOS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 Cuidados com a 

Cultura da 

organização 

 Características da administração pública brasileira (burocratismo, 

centralização do poder, aversão ao empreendedorismo, paternalismo 

e reformismo). 

 Resistência ao planejamento. 

 Pode reprimir ideias inovadoras. 

Adaptação da 

metodologia 
 Compatibilidade da ferramenta com a cultura. 

 Necessidade de adaptação para o contexto das organizações 

públicas. 

Legalismos limitador  Excesso de controle. 

 Autonomia limitada. 

 Inibe a criatividade. 

 Desmotivação dos subordinados. 

COMPREENDER A DINÂMICA DO PROVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS E 

FINANCEIROS EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS 

 Capacitação dos 

participantes 
 Falta de consciência estratégica da organização. 

 Contribuições voltadas para questões operacionais. 

 Necessidade de aprimorar os atributos da alta administração para 

gestão estratégica. 

Cortes e 

contingenciamentos 

orçamentários 

 Forte dependência dos recursos repassados pelo tesouro. 

 Preocupação do controle da dívida pública é maior do que a busca 

por resultados. 

 Implementação incompleta. 

 Corte linear. 
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7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pretendeu-se com este estudo estimular uma atitude reflexiva quanto ao uso de ferramentas de 

gestão oriundas do setor privado, no caso, o planejamento estratégico, em organizações 

públicas brasileiras. Assim, com base na teoria, o planejamento estratégico pode ser descrito 

como uma ferramenta de gestão que tem como finalidade orientar o direcionamento da 

organização para cumprir uma meta estabelecida ou o alcance de objetivo traçado (BRYSON, 

2004). Para isso, coordena a alocação eficaz e eficiente dos recursos humanos e financeiros 

em conformidade com a análise do ambiente interno e externo (ANSOFF, 1990). Com isso, o 

papel fundamental do planejamento estratégico é orientar as decisões cotidianas com a 

finalidade de que estas conduzam para a concretização das diretrizes estratégicas 

estabelecidas pela organização (DRUCKER, 1998). A literatura acadêmica indica que o 

processo de planejamento estratégico nas organizações públicas é influenciado por fatores 

internos e externos à organização (VINZANT & VINZANT, 1996b). 

Este estudo teve como propósito identificar os desafios para o uso do planejamento 

estratégico em organizações públicas. Para tanto, esta pesquisa teve um caráter qualitativo 

utilizando entrevistas em profundidade como técnica para a coleta de dados. O contexto 

explorado foi a experiência de especialistas em planejamento estratégico nas organizações 

públicas brasileiras, entre os quais estão gestores públicos, acadêmicos e consultores de 

gestão. Foram realizadas, no total, 12 entrevistas com especialistas em planejamento 

estratégico em uma gama organizações públicas (ministérios, governos estaduais e 

municipais, empresas federais, estatais e municipais entre outras). A análise dos dados foi 

realizada de maneira exploratória descritiva, resultando na identificação de 15 desafios para o 

uso do planejamento estratégico em organizações públicas. É importante enfatizar que os 

desafios não são excludentes entre si, ou seja, podem ocorrer de forma simultânea. 

Foi possível observar que os desafios levantados são transversais às organizações públicas, 

isto é, são pertinentes a questões comuns a qualquer organização pública, independentemente 

da esfera de atuação (federal, estadual e municipal) ou setor específico (saúde, educação, 

esportes etc). 

A análise de conteúdo foi realizada com base nas entrevistas e no referencial teórico 

apresentados. Desta forma, foram identificadas 5 dimensões de desafios para o uso do 

planejamento estratégico em organizações do setor público. Assim, podendo servir de 
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subsídios ao processo de reflexão para a concepção e implementação da ferramenta em 

organizações públicas. 

Foi destacada a necessidade do envolvimento e participação de todos os níveis da 

organização. A alta administração é responsável pela condução do processo de planejamento 

estratégico e o corpo funcional pela sua execução. Assim, é imprescindível o alinhamento dos 

esforços e o comprometimento de todos os envolvidos para o sucesso do planejamento 

estratégico. (Dimensão 1 – garantir engajamento e compromisso dos envolvidos com o 

planejamento estratégico) 

Além disso, foi observado também que o processo de planejamento estratégico sofre pressão 

para acomodar diferentes percepções e expectativas dos grupos de influência. Como a 

organização pública é de propriedade do governo, portanto, deve-se atender às necessidades e 

anseios de toda a sociedade e consequentemente lidar com considerável complexidade de 

escopo de atuação; interesses divergentes oriundo de diferentes grupos de pressão e a falta de 

uma visão sistêmica. (Dimensão 2 – processo decisório deve considerar diferentes percepções 

e expectativas) 

Outra questão destacada neste estudo foi o alerta para a possibilidade de ruptura do 

direcionamento estratégico da organização em função de fatores políticos e da rotatividade 

dos gestores. A rotatividade política e da alta gestão de uma organização pública faz parte do 

processo democrático natural. Contudo, a volatilidade política, que se altera conforme a 

situação no ambiente externo, resulta constante mudança no direcionamento, isso contribui 

para a dissociação entre o planejamento e execução, isto é, o planejamento descolado da 

execução. (Dimensão 3 – flexibilidade para lidar com fatores políticos e a rotatividade) 

A pesquisa enfatizou também a necessidade de compreensão dos fatores culturais da 

organização. As características da administração pública brasileira levantadas por Carbone 

(2000) – burocratismo, centralização do poder, aversão ao empreendedorismo, paternalismo e 

reformismo – podem inibir a criatividade e minar a autonomia, desmotivando o uso do 

planejamento estratégico em organizações públicas.  (Dimensão 4 – sensibilidade com a 

cultura organizacional e princípios da administração pública) 

Outro ponto observado foi a necessidade de compreensão da dinâmica do provimento dos 

recursos humanos e financeiros nas organizações públicas. Foi enfatizado que o processo de 

planejamento estratégico não é simples, havendo, então, a necessidade de que seus 

participantes se capacitem e desenvolvam uma consciência estratégica, isto é, se desprendam 
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de questões operacionais cotidianas e foquem em questões que impactam no futuro da 

organização como um todo. O fator financeiro também foi ressaltado nessa dimensão. Como a 

organização pública é dependente, em muitos casos quase que exclusivamente, do repasse de 

recursos do tesouro, está suscetível a quaisquer atrasos ou cortes orçamentários. Nos últimos 

anos, para controlar a dívida internacional, o contingenciamento orçamentário tem sido 

constante. Isso impossibilita a conclusão de todas as atividades previstas no planejamento, 

acarretando em perda de valor público.  (Dimensão 5 – compreender a dinâmica do 

provimento dos recursos das organizações públicas) 

Desta forma, pode-se concluir que o fator humano é o grande desafio para o uso do 

planejamento estratégico, bem como as idiossincrasias das organizações públicas. Como 

observado na teoria e confirmado nas entrevistas, as organizações públicas são sensíveis às 

variações do ambiente social, econômico e político. 

Esta pesquisa constatou que as mesmas críticas realizadas ao planejamento estratégico em 

organizações privadas, que levaram ao declínio do seu uso na década de 1980, como a não 

participação da alta gestão no processo, preocupação exagerada com a forma, design do 

planejamento que não assegurava os resultados (WILSON, 1990), estão presentes nas 

preocupações atuais com o planejamento estratégico em organizações do setor público. 

Além disso, os desafios e as preocupações com relação ao planejamento estratégico em 

organizações públicas brasileiras elaboradas por Motta, em 1979, e por Giacobbo, em 1997, 

apesar de datarem mais de 14 anos ainda são pertinentes, tais como ambiguidade de objetivos, 

decisões que privilegiam interesses políticos, descontinuidade administrativa entre outros. 

Denotando, assim, a necessidade de maior avanço na gestão pública para que esses desafios 

sejam superados. 

Conforme observado neste trabalho, a gestão das organizações públicas brasileiras vem se 

aperfeiçoando ao longo dos anos e a adoção de técnicas de gestão mais elaboradas como o 

planejamento estratégico é um reflexo dessa evolução. Ressaltaram-se três fatores 

determinantes para isso: (1) o controle da inflação que possibilitou por meio da estabilidade 

econômica ao país um reordenamento das ações de governo, que antes era focado somente no 

curto prazo para uma orientação de médio e longo prazo; (2) o aumento das pressões sociais 

por melhores serviços públicos e utilização mais eficiente e consciente dos recursos públicos; 

e (3) o aprimoramento gerencial do corpo funcional das organizações públicas, buscando 

maior eficácia e eficiência das suas ações. 
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Como visto neste trabalho, os desafios para o uso do planejamento estratégico não são 

poucos. Além disso, as contínuas transformações nas ordens econômica, social e tecnológica 

exigirão cada vez mais das organizações públicas adequação de sua estrutura e de seus 

mecanismos de atuação. Assim, dotar a organização pública de um instrumento de gestão – 

como o planejamento estratégico – capaz de promover a discussão e o pensamento estratégico 

de questões sensíveis é essencial para o aprimoramento da gestão pública brasileira. 

Por fim, este trabalho teve como objetivo contribuir para o progresso das discussões sobre as 

dificuldades para o uso do planejamento estratégico no setor público. Entretanto, este estudo 

não esgota o assunto em absoluto, havendo necessidade de continuidade da discussão e do 

aprofundamento do tema para que o planejamento estratégico possa se tornar uma ferramenta 

de gestão cada vez mais útil para as organizações públicas brasileiras e, assim, consigam 

cumprir com a sua missão de servir a população de forma eficaz, eficiente e responsável. 

 

7.1 Sugestões para pesquisas futuras 

Com base no que foi estudado, observaram-se algumas lacunas de conhecimento que podem 

ser preenchidas com pesquisas futuras. A seguir estão listadas algumas possibilidades de 

estudos de modo a aprofundar o entendimento sobre o tema tratado neste trabalho. 

 Aprofundar investigações empíricas em setores específicos da administração pública 

como ministérios, empresas estatais, autarquias, agências reguladoras e governos 

estaduais e municipais, bem como avaliar o grau de influência e impacto de cada desafio 

em cada uma dessas organizações. 

 Investigar as adaptações necessárias para formulação de uma metodologia de 

planejamento estratégico voltado para a solução dos desafios observados nesta pesquisa. 

 Analisar o inter-relacionamento entre os desafios. Nesta pesquisa, apesar de 

apresentarmos que há relação entre os desafios, não foi estudado o grau de influência e 

correlação entre os desafios. 

 Expandir o universo de análise das ferramentas de gestão oriundas do setor privado, 

verificando se os desafios encontrados são os mesmos ou enfrentam desafios específicos, 

dada as características da ferramenta estudada.   
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Apêndice 1 – Perfil dos entrevistados 

 

Entrevistado 1: Graduado e Pós-Graduado em engenharia de produção pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro. Especialista em gestão a mais de 20 anos, tendo 

realizado projetos de consultoria em gestão em diversas organizações públicas e privadas. 

Tem experiências recentes com planejamento estratégico em ministérios, empresas estatais de 

capital misto, governo estaduais, agências reguladoras e secretarias estaduais.  

 

Entrevistado 2: Pós-Doutor em administração pela Escola Brasileira de Administração 

Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas, Doutor em Ciências Militares por uma 

das Escolas de pós-graduação das Forças Armadas brasileiras. Desempenhou funções de 

comandante de organização militar e teve envolvimento direto por vários anos com a 

realização de planejamento estratégico da instituição em que atuava. 

 

Entrevistado 3: Doutor em ciências sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. Tem vasta experiência em consultoria e assistência técnica para empresas públicas e 

privadas, entre os quais se destacam os trabalhos realizados na ultima década com ministérios, 

agências reguladoras, tribunais de conta regionais. 

 

Entrevistado 4: Mestrando em administração pública pela Escola Brasileira em 

Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas. É servidor público federal 

a 20 anos, atualmente ocupa o cargo de coordenador geral da subsecretaria de gestão 

estratégica da instituição em que trabalha. Tem experiência na formulação e implementação 

nas duas rodadas de planejamento estratégico na sua organização, realizadas em 2011 e 2013, 

e participante ativo na atual rodada de planejamento estratégico. 

 

Entrevistado 5: Mestre em ciência política e Doutor em administração pública ambos pela 

Universidade de Carolina do Norte nos Estados Unidos da América. Leciona a mais de 30 

anos em grandes instituições de ensino superior no Brasil, e tem como um dos temas de 

interesse a gestão estratégica. Conduziu diversos projetos de ensino e consultoria em dezenas 
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de instituições públicas, entre os quais estão ministérios, secretarias federais e estaduais, 

empresas estatais, empresas estatais de capital misto, entre outras. 

 

Entrevistado 6: Mestre e Doutor em administração pública pela Escola Brasileira em 

Administração Pública e de Empresas pela Fundação Getulio Vargas. Já ocupou posições 

executivas em empresas privadas e na administração pública. Possui mais de 20 anos de 

experiência com planejamento estratégico em organizações privadas e públicas, com destaque 

para a realização de PE em empresas estatais, empresas estatais de capital misto, agências 

reguladoras, ministérios, secretarias estaduais e municipais. 

 

Entrevistado 7: Mestre em administração pelo Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração (COPPEAD) da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Consultor em gestão 

para organizações públicas e privadas a mais de 5 anos. Tem experiência com planejamento 

estratégico em empresas estatais de capital misto e em grandes instituições da administração 

direta. 

  

Entrevistado 8: Especialização em consultoria organizacional pela Escola de Administração 

da Universidade Federal da Bahia e pós-graduação em psicologia social pela Université des 

Sciences Humaines, Sorbonne/Paris. Já ocupou posições de executiva em organizações 

públicas, mas atua em consultoria de gestão para empresas privadas e públicas a mais de 20 

anos. Auxiliou a formulação do planejamento estratégico em empresas estatais, empresas 

estatais de capital misto, governos de estado, secretarias estaduais e municipais, ministérios, 

agências reguladoras. 

 

Entrevistado 9: Mestre em administração pública pela Escola Brasileira em Administração 

Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas e doutorando em administração de 

negócios pela Fundação Getulio Vargas e  Renne Business School France (ESC). Atua como 

consultor sênior em gestão para organizações públicas e privadas a mais de 15 anos, com foco 

em planejamento estratégico e modelos de governança. Realizou o planejamento estratégico 

em ministérios, secretarias estaduais e municipais, empresas estatais de capital misto. 
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Entrevistado 10: Pós-Graduação em terapia e dinâmica de grupos pela Sociedade 

Psicanalista Gradiva do Rio de Janeiro. Possui mais de 30 anos de experiência com 

planejamento estratégico em organizações públicas e privadas de pequeno e médio porte. 

Auxiliou no desenvolvimento de planejamento estratégico em governos estaduais e 

municipais, secretarias estaduais e municipais, empresas estatais, empresas estatais de capital 

misto, agências reguladoras. 

 

Entrevistado 11: Mestre em Administração Pública pela Escola Brasileira de Administração 

Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas. É consultor sênior em gestão de 

organizações públicas, auxiliando a elaboração do planejamento estratégico em governos 

estatuais e municipais, secretarias estaduais, empresas estatais federais e municipais. 

 

Entrevistado 12: Graduado em economia pela Universidade Federal Fluminense e Mestre em 

engenharia de produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi trainee em uma 

grande corporação multinacional privada brasileira, com contato com o planejamento 

estratégico desta instituição. É servidor público desde 2008, e atualmente exerce a função de 

gerente de monitoramento financeiro e de crédito de uma grande instituição pública de 

fomento brasileira. 
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Apêndice 2 – Modelo de Carta de Apresentação da Pesquisa 

Prezado(a) senhor(a),  

Venho, por meio desta, solicitar sua colaboração na pesquisa que está sendo desenvolvida no 

programa Mestrado Profissional em Administração Pública (MAP) da Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas (EBAPE/FGV). 

A pesquisa está sendo conduzida pelo mestrando Eric Tatsuya Ota, orientado pelo Professor 

Joaquim Rubens Fontes Filho, e integra o processo de pesquisa de campo que irá subsidiar a 

dissertação sobre Os desafios do uso do planejamento estratégico nas organizações 

públicas – uma visão de especialistas. 

Este estudo tem como objetivo expandir o conhecimento sobre o uso do planejamento 

estratégico nas organizações públicas, avaliando quais são os principais desafios identificados 

a partir da experiência e vivência dos administradores públicos e por especialistas para o uso 

dessa ferramenta de gestão. 

As entrevistas serão realizadas com o profissional identificado como chave no processo de 

planejamento estratégico na organização ou com especialistas com vasta experiência com essa 

ferramenta de gestão em organizações públicas. Cada encontro tem duração máxima de 40 

minutos. As entrevistas ocorrerão em três momentos. No primeiro momento serão realizadas 

perguntas sobre a experiência do entrevistado com planejamento estratégico no geral e em 

específico no setor público. Em seguida as perguntas focarão na percepção do entrevistado 

sobre os desafios para o uso dessa ferramenta no setor público. Por fim, será solicitado que o 

entrevistado indique de que forma a organização pode se preparar para enfrentar os desafios 

observados. 

Garanto que os dados aqui obtidos serão sigilosos, sendo o seu uso estritamente para fins 

acadêmicos. Lembro, ainda, que a sua participação é voluntária. As informações serão 

utilizadas de forma anônima e agregadas, preservando, assim, as identidades dos 

respondentes. 

Agradeço a sua colaboração, 

Eric Tatsuya Ota  

Mestrando em Administração Pública pela Fundação Getulio Vargas (MAP / FGV) 


