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RESUMO 

 

 
 

Palavras-chave: São Caetano do Sul. Planejamento Estratégico. Administração 

Estratégica. Governança. IEGM. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  

O processo de planejamento das ações para o cumprimento das metas do Governo 
Municipal constitui um desafio formidável. Em especial quando considerado o 
desenvolvimento tecnológico nas últimas décadas, que provocou uma nova 
dinâmica de trabalho para se alcançar uma gestão pública eficiente, enxuta e 
moderna, visando atender, mais do que os Índices de Efetividade de Gestão 
Municipal (IEGM) ou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas, valiosos indicadores de referência, os reais anseios da sociedade, 
promovendo o desenvolvimento econômico e a justiça social. A gestão municipal de 
São Caetano do Sul coloca-se na vanguarda da administração municipal ao 
compreender a necessidade de se estabelecer mecanismos de Governança e 
Planejamento Estratégico para que esse desenvolvimento seja sustentável no longo 
prazo e, principalmente, esteja inserido dentro de uma lógica contemporânea de 
gestão pública e de Smart City. Dessa forma, foi realizado um diagnóstico para 
entender seus principais elementos de gestão e a partir disso, considerando outras 
experiências internacionais e nacionais, contribuir com a sugestão de mecanismos 
e ferramentas que possam auxiliar na construção de uma cultura de gestão pública 
moderna, pautada na governança e planejamento estratégico, priorizando a 
viabilidade de planos e projetos, tanto no âmbito de sua propagação em territórios 
diversos, como da construção e institucionalização de estratégias de pactuação e 
articulação das ações entre os diferentes agentes. 
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The action planning process to reach Municipal government goals has been a 
formidable challenge, particularly in the last decades when the technological 
development established new dynamics to achieve an efficient, lean and modern 
public management. More than the Municipal Management Effectiveness Index 
(IEGM) or the Sustainable Development Goals (SDG), the real aspirations of society, 
the promotion of economic development and social justice should be the drive of 
Municipal public administration. São Caetano do Sul municipality public 
administration is at the avant-garde of the municipal public management 
administration, as it comprehends the need to resort governance and strategic 
planning mechanisms in order to maintain long-term sustainable development 
inserted within a contemporary logic of public management and Smart City concept. 
Thus, a diagnosis was elaborated to understand its main management elements 
and, considering other internal and national experiences, suggests mechanisms and 
tools that can help in the construction of a modern public management culture, based 
on governance. and strategic planning, prioritizing the feasibility of plans and 
projects, both within the scope of its execution in several parts of the territory, as 
well as in the building up and institutionalization of stakeholders articulation 
strategies. 
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1. Introdução 

 

O município de São Caetano do Sul tem se destacado pelo modelo de gestão 

empregado por seus governantes nos últimos anos. Esse modelo de gestão 

contribuiu para que o município alcançasse níveis acima da média dentro da maioria 

das metodologias de avaliação de gestão pública municipal, destacando-se o Índice 

de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), realizado pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo (TCESP), cujo objetivo é avaliar o grau de efetividade das 

políticas e atividades públicas desenvolvidas pelos municípios do estado de São 

Paulo, no qual obteve a média B no ano de 2017, última edição da avaliação, tendo 

ficado acima inclusive a média estadual, que foi C+, segundo dados do próprio 

TCESP (Índice de Efetividade da Gestão Municipal — IEGM, 2019). Contudo, São 

Caetano do Sul vem apresentando, nas avaliações do IEGM/TCESP, um baixo 

desempenho no âmbito do planejamento, tendo atingido a nota C — baixo nível de 

adequação — desde o exercício de 2014, quando se inaugurou a avaliação no 

campo desse índice. 

Para melhorar seu desempenho, a Prefeitura de São Caetano do Sul, através 

da Secretaria de Governo, manifestou o interesse, por meio de proposta de parceria, 

que consta no anexo A, em aperfeiçoar seus mecanismos de resposta à 

necessidade de atendimento aos órgãos de fiscalização, bem como entrar no 

debate global da Agenda 2030 através do estabelecimento de mecanismos que 

permitam uma efetiva contribuição no âmbito do atendimento aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), que formam um conjunto de 17 objetivos e 

169 metas criadas pela ONU em 2015, cuja correlação com alguns quesitos do 

IEGM no campo operacional é relevante. Os Tribunais de Contas estão, cada vez 

mais, analisando e avaliando se os ODS foram incorporados ao planejamento dos 

municípios e se as políticas públicas se relacionam com esses objetivos. 

A partir das necessidades da administração, das orientações do IEGM, das 

metas ODS e do plano de governo da atual gestão e do Plano Plurianual (PPA) do 

município, o objetivo do trabalho é apresentar uma metodologia que possibilite à 

prefeitura apresentar um plano de governança para que sejam realizados 

acompanhamentos periódicos dos projetos e programas que já estão sendo 
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implantados, contribuindo para um ganho de desempenho das ações 

governamentais de São Caetano do Sul; e, com base em diagnóstico das práticas 

de governança da prefeitura da cidade, propor mecanismos que promovam a 

utilização eficiente dos indicadores IEGM como: estrutura de monitoramento, 

avaliação e replanejamento de objetivos, metas e ações governamentais vigentes 

e futuras. 

 Entretanto, no decorrer do desenvolvimento deste trabalho, detectou-se uma 

disfunção na estrutura interna da prefeitura que nos pareceu ser prioritário 

considerar. A administração de São Caetano conta com uma Secretaria de 

Planejamento e Gestão (SEPLAG), cujas atribuições são diversas, porém, não 

objetivamente focadas nos processos de planejamento da cidade visando o curto, 

médio e longo prazos. Entre as funções dessa secretaria estão o desenvolvimento 

e operacionalização da política de Recursos Humanos da prefeitura; coordenação, 

controle e publicização oficial dos atos governamentais; gestão, manutenção e 

controle do arquivo de documentos e processos; planejamento, desenvolvimento e 

operacionalização das atividades de tecnologia de informação e informática do 

município; fiscalização e controle da atividade econômica do município; emissão e 

fiscalização de alvarás de funcionamento; operacionalização da função de 

suprimentos envolvendo licitações e pregões e realização de plenárias do Governo 

Participativo para a coleta de sugestões da população para a formatação do Plano 

Plurianual (PPA) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

 Portanto, são atribuições que integram o planejamento, mas não o 

empregam no âmbito da instituição de uma visão estratégica de desenvolvimento 

da cidade através do estabelecimento e definição dos objetivos e estratégias a 

serem adotados no campo da gestão de governo — e que vão definir um projeto 

para São Caetano do Sul —, bem como do papel de cada agente na formulação e 

defesa dos princípios de gestão das políticas públicas que forem implementadas ao 

longo de um ciclo. Devido às limitações estruturais da prefeitura, cabe atualmente 

à Secretaria de Governo exercer, além de suas atribuições, a função de 

planejamento nesses termos, ainda que de forma insuficiente. 

O Termo de Referência, que consta no anexo C, elaborado junto com a 

Secretaria de Governo da Prefeitura de São Caetano, apresentou a necessidade de 
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robustecimento da atuação das Secretarias Municipais, de forma a integrar e 

otimizar os esforços no desenvolvimento dos trabalhos realizados por elas, a fim de 

propiciar condições favoráveis para que a atuação da administração municipal 

consiga contemplar uma percepção integral sobre as circunstâncias de 

desenvolvimento da cidade, sendo que, para potencializar o efeito dessas ações, 

entendem ser necessária a adoção de linearidade e coerência entre tais ações, 

através da construção de soluções que superem as práticas de gestão 

compartimentadas e que fomentem a interdisciplinaridade. Logo, perante a 

inexistência de uma instância de planejamento nos termos colocados 

anteriormente, cremos ser improvável resolver a questão de uma atuação integrada 

entre as secretarias sem a presença forte de uma Secretaria de Planejamento que 

não só carregue o termo "planejamento" na sua denominação, mas que, 

fundamentalmente, seja estruturada exclusivamente para tratar dessa matéria por 

meio de uma equipe fixa e habilitada para empregar e operar os instrumentos 

fundamentais de planejamento e de gestão, como o Plano Diretor Municipal e, 

principalmente, o Planejamento Estratégico Municipal. 

 Diante de uma evidente necessidade de dar maior clareza à gestão e 

promover a efetividade das metas governamentais vigentes e futuras, a Prefeitura 

de São Caetano do Sul contratou, no início de 2019, uma consultoria externa para 

a elaboração, conforme o Termo de Referência lançado junto ao edital de licitação 

em 2018, de um plano integrado de atuação da administração municipal com 

alinhamento de estratégias de gestão no intuito de buscar a integração e 

consequente potencialização das ações a serem desenvolvidas pela Administração 

Municipal, ou seja, a ideia era iniciarem um planejamento estratégico para o 

município.  

Numa visão global das deficiências da gestão atual e considerando a 

necessidade da instituição de ações ágeis e ao mesmo tempo independentes de 

eventuais mudanças de rumos políticos, nossa missão neste trabalho foi elaborar 

uma proposta para a implementação de uma metodologia de governança pública e 

método para acompanhamento das ações previstas no planejamento, através da 

recomendação de ferramentas para o monitoramento sistêmico de projetos, 

proporcionando melhor desempenho e accountability. 
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Como contribuição e considerando o supramencionado, o presente trabalho 

traz um capítulo com recomendações. Nele, inicialmente observamos a 

aplicabilidade do caso do planejamento estratégico municipal de Barcelona, 

Espanha, ao cenário encontrado em São Caetano do Sul. Tendo esse como 

referência, propomos uma sequência de ações que terão importância estratégica 

no desenvolvimento do Planejamento Estratégico Municipal e na estrutura de uma 

governança, seguindo os preceitos e a teorização abordada no capítulo 4 — 

Revisão de Literatura. Por fim, nas recomendações, sugerimos adendos à minuta 

de projeto de lei que está sendo estudado pela Secretaria de Governo de São 

Caetano do Sul para estabelecer uma estrutura de governança, remetendo ao 

modelo estudado na revisão de literatura. 

Portanto, buscou-se apresentar alternativas que subsidiassem a criação ou 

aperfeiçoamento de uma cultura de realização de planejamento estratégico, uma 

estrutura para sua elaboração e mecanismos de controle do processo, de maneira 

a realizar no plano municipal um planejamento que contribua para uma maior 

integração entre os principais atores responsáveis pela sua elaboração e execução, 

bem como a inclusão e vinculação de tais processos aos indicadores de gestão, 

como o IEGM-TCESP, de maneira a contribuir para a manutenção e aprimoramento 

do município nos processos de avaliação da gestão pública municipal. 

 

2. Metodologia 

 

A metodologia empregada, as etapas seguidas durante a realização do 

trabalho ou o conjunto de técnicas empregadas, foi a científica, assim caracterizada: 

 

“[...] o método  científico aproveita a observação, a descrição, a 
comparação, a análise e a síntese, além dos processos mentais da 
dedução e da indução, comuns a todo tipo de investigação, quer 
experimental, quer racional.” (CERVO, BERVIAN & DA SILVA, 2014, p. 29) 

 

A pesquisa foi realizada sob uma perspectiva predominantemente qualitativa. 

O que se buscou durante a realização do trabalho foi entender a dinâmica do 

planejamento no município de São Caetano do Sul, em uma tentativa de se 
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identificar a existência ou não de um planejamento estratégico próprio e, com isso, 

poder apresentar uma proposta de implementação de práticas na gestão municipal 

que contribuíssem para o fortalecimento da cultura de governança e planejamento, 

dirigidos ao atendimento dos indicadores do IEGM e ODS. 

É oportuno consignar que, quando da elaboração da presente dissertação, 

estava sendo realizado um trabalho na Prefeitura de São Caetano do Sul por uma 

empresa contratada com a finalidade de apresentar uma proposta de planejamento 

estratégico para o município, tendo sido possível obter acesso a algumas 

informações a respeito durante as entrevistas. 

Durante a realização do presente trabalho foram utilizadas diversas técnicas, 

como entrevistas, pesquisas documentais e bibliográficas, benchmarking etc., que 

serão descritas logo a seguir. 

 Em razão da própria característica do objeto de estudo não foram elaborados 

questionários com questões quantitativas e, pelo mesmo motivo, não foram 

realizadas pesquisas e análises em bancos de dados numéricos, justamente pelo 

fato de que o que se buscou não foi a contabilização de resultados numéricos, mas 

sim, alcançar a compreensão de um fenômeno e, a partir daí, buscar respostas, 

soluções e propostas para a gestão pública municipal, em alinhamento com o 

escopo do presente trabalho.   

A pesquisa caracterizou-se também pelo seu aspecto predominantemente 

exploratório, que se determina justamente pela exploração de um problema, no caso 

do presente trabalho, o planejamento estratégico do município de São Caetano do 

Sul, com a finalidade de fornecer informações suficientes para a compreensão do 

fenômeno, sua explicação e construção de propostas de contribuições para a 

melhoria dos processos envolvidos. 

A seguir serão descritas as técnicas empregadas na elaboração do 

presente trabalho. 
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2.1 Entrevistas  

 

A principal técnica empregada na elaboração do trabalho consistiu na coleta 

de informações por meio da realização de entrevistas, não-estruturadas e 

semiestruturadas, com questões abertas e fechadas. 

Considerando a característica predominantemente qualitativa da pesquisa, 

optou-se pela realização de um número reduzido de questionários, tendo sido 

selecionados os principais atores envolvidos no planejamento estratégico do 

município, na formulação de políticas públicas e nas ações de governo da Prefeitura 

de São Caetano, buscando-se recolher dados e informações que pudessem 

descrever as ações, técnicas empregadas, forças e as fraquezas observadas por 

eles nesse processo. 

Para a realização das entrevistas, foram escolhidas duas secretarias-meio 

envolvidas na gestão pública municipal, a saber, Secretaria de Governo e a 

Secretaria de Planejamento e Gestão. 

Com a Secretária de Governo, a primeira entrevista, seguimos o padrão não-

estruturado, para que a entrevistada pudesse, de maneira espontânea, discorrer 

sobre as questões mais relevantes, sob a sua ótica, em relação ao tema do trabalho. 

Para as demais entrevistas realizadas nas secretarias-meio foram elaborados 

roteiros para entrevistas semiestruturadas. 

Ainda durante a realização das entrevistas, foi ouvido o responsável pela 

condução dos trabalhos de estudos para a implantação de um planejamento 

estratégico para a Prefeitura de São Caetano do Sul. 

Ao todo foram realizadas, portanto, três entrevistas, o que contribuiu de 

maneira muito significativa para o conhecimento da dinâmica, forças e fraquezas 

enfrentados pelo poder público municipal em relação às questões do planejamento 

estratégico e assuntos correlatos. Durante a discussão deste trabalho será feita uma 

abordagem minudente de cada uma das entrevistas realizadas. 

 

2.2 Pesquisa Documental 
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No processo de coleta de dados também foram realizadas pesquisas 

documentais, as mais diversas, destacando os estudos realizados em relação ao 

conteúdo da página oficial da prefeitura, do plano de governo da atual gestão, de 

propostas de alteração legislativa em andamento e de normas internas, entre 

outras. 

 

2.3 Pesquisa Bibliográficas 

 

Durante o trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica, assim 

caracterizada: 

 

“A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de 
referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses.” 
(CERVO, BERVIAN & DA SILVA, 2014, p. 60) 

 

Buscou-se com essa técnica de pesquisa a apropriação do estado da arte na 

questão do planejamento estratégico municipal, socorrendo-se assim o presente 

trabalho, de destacados autores e trabalhos científicos sobre o tema. 

Foram realizadas também pesquisas na internet, de forma complementar à 

pesquisa bibliográfica, ampliando com isso o espectro de acesso às informações 

relacionadas ao escopo do trabalho. 

 

2.4 Pesquisa de Benchmarking 

 

Foi realizada também uma pesquisa de benchmarking, com a finalidade de 

propiciar uma ampliação do espectro de abordagem do tema a partir daquilo que já 

tem sido desenvolvido em relação ao planejamento estratégico no setor público, 

contribuindo com isso para a possibilidade de aumento da eficiência da sua 

elaboração e execução. 

A realização do benchmarking possibilitou uma observação mais acurada de 

práticas, metodologias e ferramentas empregadas por outros órgãos no processo 

de criação da cultura interna e na realização do Planejamento Estratégico. 
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Essa pesquisa contemplou não apenas as publicações disponíveis de 

artigos, científicos ou não, dissertações, teses etc., como também órgãos que 

realizaram ações no sentido de implantar um planejamento estratégico para suas 

gestões, e ferramentas que contribuíssem para esse processo. 

Com essa pesquisa foi possível identificar práticas positivas desenvolvidas 

na área, o que contribuiu para a apresentação de propostas mais coerentes com os 

objetivos perseguidos durante a realização do trabalho. 

 

3. Referencial Teórico 

 

Desde o advento da promulgação da Lei nº 9.504, em 30 de setembro de 

1997, Lei da Eleições, o registro de candidaturas a cargos majoritários, entre eles o 

de Prefeito Municipal, ficou condicionado à entrega da Proposta de Governo à 

Justiça Eleitoral, conforme ficou disciplinado seu artigo 11, inciso IX. 

A apresentação das propostas de governo deve ocorrer no momento do 

registro das candidaturas, ou seja, seis meses antes do pleito eleitoral. Com isso, 

partidos e candidatos passaram a ter que despender tempo, energia e recursos 

financeiros nessa tarefa, nada fácil para quem ainda não detém, excetuando o 

candidato à reeleição, o domínio completo, amplo e irrestrito das demandas 

municipais e das informações estratégicas da gestão em andamento, o que ocorre, 

via de regra, apenas no período de transição de governo. 

Para a construção dessas propostas de governo, são utilizadas informações 

de domínio público ou, em alguns casos, a partir de requerimentos feitos com base 

na Lei de Acesso à Informação, o que limita em muito a elaboração de propostas 

mais consistentes e que alinhem demandas locais com possibilidade efetiva de 

implementação. 

Logo ao assumir o governo, os candidatos eleitos são obrigados, por força 

do que prescreve o artigo 165 da Constituição Federal de 1988, a iniciarem o 

processo de elaboração do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretriz Orçamentária 

(LDO) e da Lei Orçamentária (LOA), do exercício financeiro seguinte. Ao mesmo 

tempo, são obrigados a ajustar as propostas de governo apresentadas, quando do 
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registro da candidatura à LOA vigente, para qual o processo de elaboração não 

contribuiu. 

Essas questões legais, que demandam considerável esforço de 

planejamento, aliadas à falta de obrigatoriedade da realização de um planejamento 

estratégico municipal e ausência de uma cultura organizacional nesse sentido, 

incluem a sua realização no campo da discricionariedade do gestor público e 

induzem à sua não elaboração nas gestões municipais. 

Entretanto, a considerável contribuição de um planejamento estratégico para 

uma boa gestão pública, tal como ocorre na iniciativa privada, conforme ficou 

demonstrado ao longo do presente trabalho, tem resultado na adoção dessa prática 

pelos municípios ao longo dos últimos anos. 

Em uma pesquisa livre na internet, em periódicos acadêmicos, como a 

Revista de Administração Pública e em páginas de prefeituras municipais, foi 

possível constatar que várias administrações vêm adotando essa prática. Além 

disso, do ponto de vista acadêmico existe um crescimento da pesquisa sobre o 

tema, assim como trabalhos realizados com propostas e modelos de planejamento 

estratégico municipal. Entre eles podemos destacar os municípios de Osasco em 

São Paulo, Macaé no Rio de Janeiro, Natal no Rio Grande do Norte e um pouco 

mais longevo existe trabalho em Porto Alegre. Tal crescimento observa-se 

concomitante com o avanço da legislação sobre o tema e está atrelado, usualmente, 

à necessidade do ente público em atuar em conformidade com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, acarretando na criação de estruturas administrativas 

voltadas para o planejamento estratégico no sentido de orçamentos e finanças, com 

a criação de carreiras de Estado no intuito de recrutar especialistas no campo. 

Dessa maneira, a pesquisa sobre o campo tem aumentado conforme a 

administração pública e seus servidores parecem amadurecer a cultura e a 

importância do Planejamento Estratégico. 

Em termos práticos, atualmente, grandes cidades como Rio de Janeiro, 

Vitória, Salvador, Fortaleza, Teresina, Santa Catarina e São Paulo, entre outras, já 

adotam a prática da realização de um Planejamento Estratégico Municipal (PEM). 

O Planejamento Estratégico do Município de São Paulo para o período de 

2017 a 2020, o Planeja Sampa, destaca-se inclusive pelo estabelecimento de metas 
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para os eixos definidos de Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Humano, 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Gestão, 

e Desenvolvimento Institucional, além de contemplar também os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Municípios de menor porte também têm identificado as vantagens de 

realização de um planejamento municipal estratégico e começam a adotar essa 

prática em suas gestões, como é o caso de Caraguatatuba, com menos de 100.000 

habitantes e localizado no Litoral Norte do estado. 

 

3.1 Revisão de Literatura 

 

No termo de referência o governo da Prefeitura Municipal de São Caetano do 

Sul solicita uma análise do modelo de gestão atual para identificação de 

oportunidades de melhorias em seu planejamento estratégico e, com isso, alcançar 

um fortalecimento da atuação das suas secretarias, bem como uma integração e 

otimização de esforços no desenvolvimento dos trabalhos realizados, 

potencializando o efeito dessas ações, adotando práticas de gestão 

compartimentadas e que fomentem a interdisciplinaridade. 

Atualmente, quando se pensa em gestão pública eficiente, que agregue valor 

para sociedade ao entregar serviços de qualidade e reforçando princípios de 

transparências e accountability, o paradigma da governança surge como uma 

solução, afinal ele contemplaria soluções que atendam características marcantes 

da sociedade moderna, como o pluralismo, a complexidade e a ambiguidade 

(MARTINS & MARINI, 2014, p. 3). Diferenciando-se dos modelos de gestão da 

antiga administração pública burocrática weberiana e mesmo do New Public 

Management (NPM). Na verdade, o que se observa é uma evolução dos 

paradigmas, em especial quando consideramos sua evolução a partir da década de 

1980, conforme observamos no quadro, desenvolvido por Polya Katsamunska, 

abaixo: 
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Figura 1 — Evolução da Teoria Gerencial 

Fonte: Katsamunska (2016, p. 6) 

 

Ademais, de forma breve, quando buscamos conceituar governança, o 

Banco Mundial, conforme veremos adiante, define o termo como 

 

“a maneira pela qual o poder é exercido na administração de recursos (...) 
de um país, visando o desenvolvimento e a capacidade dos governos de 
planejar, formular e programa políticas e cumprir funções”.  (BANCO 
MUNDIAL, 2017) 

 

Evidencia-se, portanto, a preponderância do Planejamento Estratégico 

dentro da lógica da governança. Portanto, ao longo deste capítulo, trabalharemos 

algumas definições e conceitos de Estratégia, Planejamento Estratégico e 
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Governança, assim como sua contextualização, que servirão como sustentação 

para as análises e propostas de ação que serão feitas no decorrer deste trabalho. 

 

3.1.1 Modelo Gerencial, Planejamento Estratégico e Governança 

 

Na década de 1980, na tentativa de tornar a administração pública mais 

eficiente, eficaz, efetiva e ágil; alguns teóricos anglo-saxões, em especial do Reino 

Unido e Austrália, começaram a trabalhar o conceito de New Public Management 

(NPM). A abordagem privilegiava uma visão de foco no cliente que, no caso da 

administração pública, seriam os cidadãos e indivíduos atendidos por um 

determinado serviço público.  

O NPM preconizava questões como o rígido controle financeiro, eficiência 

operacional crescente, monitoramento de performance, auditorias, avaliações de 

desempenho e realização de benchmarking, inclusive com empresas do setor 

privado. Outro tema central era a utilização das novas tecnologias, em especial o e-

government, para atingir resultados cada vez melhores, gastando cada vez menos. 

O NPM também tem forte influência no modelo gerencial que foi proposto em 

1995, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, no Plano Diretor da Reforma 

do Aparelho do Estado, pelo então Ministério da Administração Federal e da 

Reforma do Estado (MARE). O intuito era elaborar uma reforma administrativa que 

pudesse responder à grande crise da administração pública que teve início na 

década de 1980 em função de uma adaptação ao contexto de globalização 

econômica, rápida evolução tecnológica e, mais recentemente, da gestão com a 

informação em tempo real, com a interação quase imediata entre poder público e 

administrados, por meio da difusão das mídias sociais (BRESSER-PEREIRA, 1996, 

p. 1). 

O então titular do MARE, Luiz Carlos Bresser-Pereira, afirmou que diante de 

uma lógica “social democrática”1, uma reforma administrativa tem por objetivo 

 
1 O presente trabalho não discorrerá sobre os modelos de gestão — burocrático, 

gerencial ou societal — e qual o mais adequado para a administração pública brasileira. Portanto 

não será feito um aprofundamento do tema. 
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“aumentar a governança do Estado, (...) dar (...) meios financeiros e 
administrativos para que ele possa intervir efetivamente sempre que o 
mercado não tiver condições de coordenar adequadamente a economia.” 
(BRESSER-PEREIRA , 1996, p. 1) 

 

Indicando que o sucesso da governança, em nível de administração pública, 

será possível com a diminuição do tamanho do Estado, mas tornando-o eficiente e 

fortalecendo sua presença e suas ações; condicionando seu sucesso em quatro 

requisitos para o Estado: 

 

“(a) mais forte financeiramente, superando a crise fiscal que o abalou nos 
anos 80; (b) mais forte estruturalmente, com uma clara delimitação de sua 
área de atuação e uma precisa distinção entre seu núcleo estratégico onde 
as decisões são tomadas e suas unidades descentralizadas; (c) mais forte 
estrategicamente, dotado de elites políticas capazes de tomar as decisões 
políticas e econômicas necessárias; e (d) administrativamente forte, 
contando com uma alta burocracia tecnicamente capaz e motivada.” 
(BRESSER-PEREIRA, 1997, p. 44) 

 

Dessa forma, observa-se que, já na década 1990, esforços eram enviados 

para que o Planejamento Estratégico na esfera pública e a governança pudessem 

agir, em conjunto com o accountability, como um instrumento eficiente de gestão no 

âmbito de uma governabilidade resultante de diversos acordos institucionais entre 

classes sociais, coalizão de classes (BRESSER-PEREIRA, 1996, p. 2). 

Abrucio enfatiza o exposto acima quando destaca três mecanismos 

imprescindíveis para o sucesso do NPM e neles observa-se questões relacionadas 

ao planejamento estratégico e à governança, conforme o abaixo: 

 

“a) A adoção de uma administração pública voltada para resultados, 
baseada em mecanismos de contratualidade da gestão, com metas, 
indicadores e formas de cobrar os gestores, e apoiada na transparência 
das ações governamentais, possibilitando o controle maior dos cidadãos e 
o uso de outros instrumentos de accountability; 
b) A contratualidade supõe, ademais, a existência de uma pluralidade de 
provedores de serviços públicos — aquilo que Bradach e Eccles (1989) 
chamam, de um modo plural, de governança (plural mode of governance). 
Desse modo, é possível estabelecer formas contratuais de gestão em 
estruturas estatais e entes públicos não estatais; 
c) Por fim, a combinação entre a flexibilização da gestão burocrática e o 
aumento da responsabilização da administração pública será mais bem-
sucedida caso funcionem adequadamente os mecanismos institucionais 
de controle.” (SANO & ABRUCIO, 2008, p. 66) 
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O uso de indicadores, metas, objetivos, estruturas de alinhamento 

estratégico de ações, assim como a reorientação das ações e dos resultados da 

administração pública para seu cliente, a sociedade, promovendo a transparência e 

o accountability, são evidências da incorporação e de adaptação de técnicas do 

Planejamento Estratégico e governança pelo NPM. 

Observa-se, no Brasil, que tais preceitos demonstraram sua influência em 

diversas legislações destinadas à normatização da gestão pública na década de 

1990, em especial na Lei 8.112/90, que regulamenta o regime jurídico dos 

servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas 

federais. Nela, a título de exemplo, a busca incessante pela eficiência é considerada 

princípio da administração pública brasileira. A Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF) estabelece instrumentos de planejamento orçamentário aos entes públicos. 

O Estatuto da Cidade utiliza o Plano Diretor Municipal como forma de planejamento 

urbanístico. Já o Decreto nº 9.203 de 2017 implementa uma política de governança 

no âmbito do Poder Executivo Federal. As referidas legislações serão abordadas 

mais à frente, quando buscaremos apresentar alguns conceitos e definições 

relacionados ao planejamento estratégico e à governança, aplicados ao setor 

público. 

Já no século XXI, o modelo de “boa governança” ganha força e passa a 

trabalhar com premissas de participação popular, segurança jurídica, transparência, 

responsividade2, accountability e eficiência. Esse modelo caracteriza-se pela 

coparticipação do cidadão nas ações das políticas públicas, atuando de forma 

colaborativa com o Estado, que passa a desempenhar um papel de mediador do 

interesse privado junto ao bem-estar social maior, à res publica, numa função de 

coordenador da rede de interesses que atuam nas políticas públicas. 

 

 
2 O termo responsividade, traduzido livremente do inglês responsiveness, está 

relacionado à capacidade de oferecer uma resposta, de oferecer uma solução, de recepcionar 
demandas e oferecer propostas que as satisfaçam. 
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3.1.2 Planejamento Estratégico e Governança: definições e conceitos 

3.1.2.1 Conceito de Planejamento 

O processo de planejamento tem origem no mundo corporativo com o 

começo da sistematização da produção iniciada por Taylor e Fayol no início do 

século passado, com o estabelecimento da Administração Científica, que 

estabelece como uma de suas premissas a substituição da improvisação e do 

empirismo por métodos científicos quantificados e testados, ou seja, o 

estabelecimento de planos para que se pudesse equilibrar as demandas, as 

necessidades e os desejos com os recursos disponíveis, dentro de uma previsão 

de ações e planos. 

Já dentro da lógica do Estado, o planejamento esteve sempre associado aos 

esforços de reconstrução após um conflito armado. De forma mais sistematizada, o 

planejamento estatal foi abordado com maior intensidade no século passado pela 

União Soviética após a crise de 1929, na tentativa de retomada do desenvolvimento 

econômico. 

Em termos conceituais, segundo Carlos Lopes, o planejamento visa 

estabelecer objetivos, linhas de ação e planos detalhados, determinando os 

recursos necessários. Funciona como a organização de um “esforço sistemático no 

sentido de comparar a realidade presente às expectativas do futuro” (LOPES, 1978, 

p. 3), estimulando o processo decisório. Em suma, 

 

“é raciocinar em termos definidos sobre o futuro da empresa, como ela 
deverá chegar à posição que os administradores almejam, como combater 
riscos e como tirar partido das vantagens previsíveis” (LOPES, 1978, p. 3). 

 

Já Maurício Pereira entende que planejamento 

  

“é a formulação sistemática de estratégias, ações estratégicas e a escolha 
da melhor ação no momento certo para a organização (...).” (PEREIRA, 
2011, p. 11) 

 

Bernard Taylor define o Planejamento Corporativo como o plano de utilização 

sistemática dos recursos totais da instituição para alcançar os objetivos 
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quantificados e estabelecidos dentro de período (TAYLOR & SPARKES, 1977, p. 

4). 

Chiavenato estabelece que o planejamento deve procurar maximizar os 

resultados e minimizar as deficiências, respeitando os princípios da maior eficiência, 

eficácia e efetividade. No âmbito organizacional o planejamento pode se dar em três 

níveis: operacional, tático e estratégico. O Planejamento Operacional busca 

identificar os processos utilizado nos níveis de execução da organização, propondo 

planos de ação e com foco em atividades e tarefas cotidianas. O Planejamento 

Tático configura-se em planos para a utilização eficiente dos recursos disponíveis 

em projeções de médio prazo e buscam apoiar o cumprimento dos objetivos e metas 

estabelecidos no planejamento operacional. Por fim, o Planejamento Estratégico, 

que abordaremos com maior profundidade mais adiante, está relacionado com 

planos em nível organizacional a longo prazo” (CHIAVENATO, 2009, p. 31). 

Djalma Rebouças de Oliveira Pinheiro esmiúça o conceito de planejamento 

e o define como um processo que visa o alcance de uma situação desejada, de 

forma eficiente, eficaz e efetiva, apropriando-se da melhor relação esforço/benefício 

que a instituição pode utilizar (PINHEIRO, 2018, p. 4). O planejamento é “um 

conjunto de providências a serem tomadas pelo executivo para uma situação futura 

que tende a ser diferente do passado” (STEINER, 1969, p.12 apud OLIVEIRA, 1998, 

p.34). Para tanto, o autor utiliza Steiner (1969, p. 12) para argumentar que o 

planejamento deve estar pautado em cinco dimensões: 

 

1. a função ou forma de atuação da instituição (pesquisa, finanças ou 
terceiro setor, por exemplo); 

2. Elementos de planejamento - objetivo, estratégias, programas, 
normas, orçamentos, políticas e procedimentos; 

3. Dimensão de Tempo - curto, médio ou longo prazo; 
4. Unidades Organizacionais - onde o planejamento será aplicado? 

Unidades operacionais, regionais, diretorias, produtos. 
5. Característica do Planejamento - se o referido é complexo ou 

simplificado, qualitativo ou quantitativo, estratégico ou tático, 
confidencial ou público.” (PINHEIRO, 2018, p. 3) 

 

Djalma Pinheiro alerta também para complexidade de elaboração de um 

planejamento e que ele não pode ser confundido, em qualquer hipótese, com 

exercícios de previsão, projeção, predição, de resolução de problemas ou com um 

mero plano (PINHEIRO, 2018, p. 3). Esse último item pode ser o resultado de um 
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processo de planejamento, que deverá ser composto de ações interrelacionadas e 

interdependentes que almejam a consecução dos objetivos previamente 

estabelecidos, respeitando  quatro princípios gerais: 

 

1. “Contribuição aos objetivos - o planejamento deve perseguir os 
objetivos da instituição; 

2. Precedência do Planejamento - é ação administrativa que vem antes 
de outras, como direção, organização e controle; 

3. Maior influência e abrangência - o planejamento pode causar 
modificações em características, cultura e tradições da instituição; 

4. Maior eficiência, eficácia e efetividade - maximização de resultados.” 
(PINHEIRO, 2018, p. 6) 

 

Por fim, Djalma Pinheiro divide o Planejamento em quatro tipos, conforme as 

premissas, ou princípios, descritos por Ackoff (1974, p. 28), sendo eles: 

 

1. “Planejamento Participativo - realizado pelas diversas áreas da 
instituição , seu benefício está no processo de seu desenvolvimento, 
que necessita de sinergia dos diversos setores e colaboradores da 
instituição; 

2. Planejamento Coordenado - a base das ações deve estar 
correlacionada, interdependentes; 

3. Planejamento Integrado - os diversos setores e escalões da instituição 
devem ter suas ações integradas; 

4. Planejamento Permanente - deve ser longo prazo, com adaptações 
em razão do tempo e das turbulências externas.” (PINHEIRO, 2018, 
p. 3) 

 

3.1.2.2 Conceito de Estratégia 

 

O termo estratégia tem origem na Grécia Antiga, da palavra strategos, e é 

oriunda do pensamento militar de “planejamento para derrotar o inimigo por meio 

do uso eficiente de recursos” (ACKOFF, 1978 apud PINHEIRO 2018, pag. 28). A 

origem do conceito de estratégia militar é recorrentemente creditada ao livro A Arte 

da Guerra, de Sun Tzu, que propôs diversas estratégias militares em 500 A.C e que 

hoje são aplicadas em diversos setores, em especial de gestão empresarial. Ao 

longo dos séculos o termo estratégia foi incorporado em diversas ocasiões e, por 

sua vez, vendo sua definição evoluindo. Ainda em 450 A.C., o estadista grego 

Péricles passa a utilizar a palavra estratégia com conceito de gerenciamento e 

emprego de habilidades (HUSSEY, 1998, p. 44). Com a evolução do conceito, sua 

aplicabilidade passou a ser estendida a outros campos do conhecimento, sendo 
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utilizado amplamente por Maquiavel na obra O Príncipe, quando o autor sugere para 

o estadista maneiras de conquistar e se manter no poder. 

Nota-se que o uso da palavra estratégia foi difundido e sua utilização passou 

a ser empregada em diversas áreas de atuação e conhecimento. Na atuação militar, 

conforme supramencionado, a estratégia está relacionada à elaboração de um 

planejamento de campanhas e guerras; na teoria dos jogos a estratégia aborda as 

possibilidades de escolha dos atores envolvidos conforme uma dada situação; e na 

administração a estratégia tende a ser vista como um plano integrado que sirva para 

alcançar os resultados organizacionais esperados (MINTZBERG et al., 2007, p. 24). 

Na área da administração o termo estratégia começa a atrair a atenção dos 

acadêmicos e despertar o interesse por estudos a partir de 1960 (HUSSEY, 1998, 

p. 5). Em 1979, em seu livro Strategic Management, considerado como referência 

maior no campo de estudo de estratégia organizacional, Igor Ansoff definiu 

estratégia como um conjunto de normas direcionadas ao processo de tomada de 

decisão sob condições de informações assimétricas (MAINARDES, FERREIRA & 

RAPOSO, 2014). Algumas décadas mais tarde, Ansoff, em conjunto com Edward 

McDonnell, definiu estratégia como um conjunto de regras para a tomada de 

decisão, a fim de orientar o comportamento de uma organização. Estipulou quatro 

tipos de regras: 

 

1. “Regras de padronização pelas quais o desempenho da organização 
poderá ser aferido (objetivos e metas); 

2. Regras de relacionamento com o ambiente externo e com 
stakeholders (estratégia de produto e marketing, ou estratégia de 
negócios); 

3. Regras para estabelecer relações e processos internos na 
organização; e 

4. Regras de procedimentos operacionais.” (MAINARDES, FERREIRA & 
RAPOSO, 2014) 

 

Já Mintzberg, em seu artigo The Strategy Concept: Five Ps for Strategy, 

afirma que a estratégia pode ser concebida dentro de uma lógica de “5 Ps”: 

 

1. “Plano - é o estabelecimento de diversas ações para alcançar um objetivo 
determinado - um conjunto de ações orientadas para conquistar uma meta; 

2. Pretexto - é quando a estratégia surge de uma necessidade ou de uma 
situação que pode ser aproveitada utilizando-se uma manobra; 
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3. Padrão - é a repetição de um comportamento para alcançar um objetivo, 
ou seja, é a parametrização das ações para forjar um comportamento, ou 
ação, entendida como salutar; 

4. Posição - é a estratégia concebida dentro de uma análise comportamental 
de atores externos e condições geográficas; 

5. Perspectiva - é concebida quando a ações tem por base valores, culturas 
ou padrões comportamentais.” (MINTZBERG, 1987, p. 11-21) 

 

Essas cinco concepções devem ser consideradas e utilizadas dentro da 

perspectiva do planejamento estratégico para que se obtenha os resultados 

almejados pelos gestores. Mintzberg denomina essa mescla como a “interrelação 

dos Ps”, em outras palavras, uma estratégia múltipla. 

O conceito dos 5 Ps também compõe dois livros com participação de 

Mintzberg. No primeiro, O Processo da Estratégia, que consiste numa compilação 

de diversos artigos, James Brian Quinn, em trabalho intitulado Estratégias para a 

Mudança, define estratégia como: 

 

“o padrão ou plano que integram as principais metas, políticas e 
sequências de ação da organização em um todo coeso. Uma estratégia 
bem formulada, ajuda a organizar e alocar os recursos de uma organização 
em uma postura única e viável, baseada em suas competências (...)” 
(Mintzberg et al., 2007, p. 29) 

 

Essa obra ainda contempla um artigo de Michael Porter, O Que é Estratégia?, 

no qual o autor indica a importância que a estratégia organizacional possui para 

propiciar um ambiente onde se possa agregar valor e que ao mesmo tempo seja 

única, envolvendo uma oferta diversificada de valores, atrelando e priorizando os 

ajustes regulares como fator crítico para o sucesso da estratégia. 

Já no segundo livro, Safári de Estratégia, os autores Henry Mintzberg, Bruce 

Ahlstrand e Joseph Lampel dividem o pensamento estratégico em dez escolas e em 

três grandes fases. A primeira dessas fases, que vigorou entre as décadas 1960-

70, denominada prescritiva, se preocupou com a forma como a estratégia era 

estruturada, desenhada. Privilegiavam os métodos e comportamento em detrimento 

do conteúdo da estratégia estabelecida. O foco era controle operacional e contábil. 

A sistematização da estratégia era ponto chave para as escolas desse período, que 

eram: 

 

● “Escola do Design; 
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● Escola do Posicionamento; 
● Escola do Planejamento.” (MINTZBERG, 2000, p. 13-15) 

 

Na sequência, as escolas do pensamento estratégico passaram a se 

preocupar mais com a descrição da formulação da estratégia do que com sua forma 

ou estrutura. O pensamento nessa fase evolui para que a formulação do 

pensamento estratégico levasse em considerações forças e agentes externos. O 

foco passou a ser previsão do futuro para garantir o crescimento organizacional. As 

escolas dessa fase são: 

 

● “A Escola Empreendedora; 
● A Escola Cognitiva; 
● A Escola de Aprendizado; 
● A Escola do Poder; 
● A Escola Cultural; 
● A Escola Ambiental.” (MINTZBERG, 2000, p. 13-15) 

 

Na terceira e última fase, na qual somente está a escola da Configuração, o 

pensamento estratégico congrega as características das fases anteriores. Ou seja, 

a estratégia contempla a formulação da estratégia, o seu conteúdo e os fatores e 

agentes externos que influenciam diretamente em sua definição. 

Destaca-se que, nessa última fase, a importância do conhecimento, do 

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

organizações a estarem continuamente num processo de melhoria e adaptação, 

auxiliando as instituições a se planejarem à medida que a rápida evolução das 

novas tecnologias, em especial as de comunicação, trouxeram um novo desafio 

para as organizações, que precisaram se adaptar a um ambiente mais ágil e menos 

burocrático (BERTERO, 1995). 

Maurício Pereira acrescenta ainda uma fase no pensamento estratégico. 

Essa quarta fase é denominada como Administração Estratégica, e tem por base o 

alinhamento dos recursos para se agregar valor, contando com planejamentos 

flexíveis e criativos, favorecendo o clima organizacional e mantendo o foco na 

inovação — “criar o futuro” (PEREIRA, 2011, p. 20). 

 

3.1.2.3 Conceito de Planejamento Estratégico 
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No início de sua utilização, na década de 1960, o Planejamento Estratégico 

detinha a reputação de ser um trabalho de formalização de burocracia, sendo visto 

como uma ferramenta de controle por parte da alta administração, e somente com 

a crise do petróleo na década de 1970 é que a prática difundiu-se nas organizações 

(GIACOBO, 1997, p. 77), e tem sido vista pelos gestores como a principal 

ferramenta administrativa que mais traz resultados, rivalizando com práticas de 

gestão do relacionamento com cliente (PEREIRA, 2011, p. 34). 

Com cenários que se apresentam cada vez mais voláteis, incertos, 

complexos e ambíguos (em inglês o acrônimo VUCA — volatility, uncertainty, 

complexity, ambiguity), a gestão estratégica das organizações tem adotado uma 

abordagem do Planejamento Estratégico de maneira sistêmica e equilibrada entre 

os fatores externos e internos, visando acompanhar as mudanças e transformações 

da sociedade e se adaptar rapidamente a novas realidades. Essa preocupação em 

manter o Planejamento Estratégico dinâmico e atento aos agentes externos fica 

evidenciada em diversas conceituações. 

Giacobo, em seu artigo O Desafio da Implementação do Planejamento 

Estratégico nas Organizações Públicas estabelece o Planejamento Estratégico 

como a direção estratégica organizacional a ser seguida, ressaltando a relevância 

de como este deve ser dinâmico no intuito de atender às constantes alterações no 

ambiente externo (GIACOBO, 1997, p. 78). 

Já Maurício Pereira entende Planejamento Estratégico como: 

 

“o processo que consiste na análise sistemática dos pontos fortes e fracos, 
e das oportunidades e ameaças do ambiente com o intuito de estabelecer 
estratégias e ações estratégicas que possibilitam um aumento da 
competitividade da organização. Consiste também no desenvolvimento de 
processos, técnicas e atitudes administrativas, as quais proporcionam uma 
situação viável de avaliar as implicações futuras de decisões presentes em 
função de estratégias organizacionais que facilitarão a tomada de decisão 
no futuro, de modo mais rápido, coerente, eficiente, eficaz e resolutivo” 
(PEREIRA, 2011, p.40)  

 

John Bryson definiu Planejamento Estratégico como a sinergia que visa 

produzir decisões fundamentais que moldarão a natureza, a orientação e o destino 

da organização no escopo de seu ambiente regulado (BRYSON, 1988, p. 74). 
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Paulo Roberto Mota trabalha com o conceito de que Planejamento 

Estratégico é um processo de decisão com orientação para o futuro, considerando 

os agentes internos e externos, visando mitigar riscos e incertezas (MOTTA, 1979, 

p. 11). 

As Nações Unidas (ONU) em seu guia de Planejamento Estratégico 

trabalham com o conceito de que é o processo que visa identificar tendências e 

problemas e alinhar as prioridades da organização no futuro. É a compreensão da 

abrangência dos desafios, tendências e problemas, entendendo quem são os 

potenciais agentes passivos das ações e identificando uma maneira eficaz e 

eficiente para alcançar os objetivos. “Uma boa estratégia orienta o foco, a 

responsabilidade e os resultados” (UN, 2015, p. 2). A ONU esquematiza seu 

Planejamento Estratégico conforme a figura abaixo: 

 

Figura 2 — Esquematização do Planejamento Estratégico 

Fonte: Guia de Planejamento Estratégico da ONU 

 

3.1.3 O Planejamento Estratégico em Órgãos Públicos 
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Existe um intenso debate sobre as diferenças gerenciais entre o setor público 

e a iniciativa privada. O primeiro deles, indubitavelmente, é a forma de 

financiamento. Enquanto o setor público trabalha com recursos públicos coletados 

por meio de taxas e impostos, a iniciativa privada depende da captação de receita 

por meio da venda de produtos e serviços. Tal diferença implica em limitações para 

o setor público, que necessita trabalhar com recursos mais engessados e, por 

vezes, mais escassos. Outro fator é a complexidade institucional em que se insere 

uma entidade pública, uma vez que esta deverá atender aos anseios gerais de uma 

sociedade com uma multiplicidade de stakeholders. Já as instituições privadas 

trabalham em função de seus próprios objetivos e metas. O terceiro fator 

preponderante é a capilaridade,3 premissa fundamental para organizações públicas 

que devem atender seus clientes em qualquer local de sua jurisdição, enquanto as 

empresas privadas podem segmentar seu público de atuação. Deve-se também ser 

considerada a suscetibilidade maior dos órgãos públicos às mudanças políticas, 

assim como a ausência de concorrência nos casos onde instituições públicas 

possuem a exclusividade de atuação. Questões que também são comuns nesse 

debate são a menor propensão ao risco do setor público e menor autonomia 

gerencial (princípio da legalidade). Essas e outras questões comparativas entre o 

setor público e o privado mantêm vivo o debate sobre as práticas gerenciais do setor 

privado poderem ou não ser utilizadas no setor público (BOYNE, 2002, p. 100-110). 

O debate em relação à utilização da ferramenta de Planejamento Estratégico 

não é diferente. Amplamente utilizada no setor privado, especialmente a partir da 

década de 1960, seu uso na administração pública ganhou força a partir da década 

de 1980–1990, mas ainda é vista com resistência por agentes públicos, conforme 

Mauro Giacobo indica: 

 

“A relativa garantia de sobrevivência das organizações públicas, 
especialmente àquelas com maiores facilidades de obtenção de apoio 
político, com maior poder de barganha, atua como forte aliada do 
imobilismo e da estabilidade, e a organização e os indivíduos resistirão, ao 
máximo, às mudanças. (....) Portanto, o processo de desenvolvimento e 
implementação do planejamento estratégico em organizações públicas é 
bastante árduo e complexo, leva tempo e exige muita negociação, 

 
3 Tradução livre — Boyne usa o termo permeability para denominar a situação 

mencionada. 
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participação, barganha, habilidade e determinação na sua condução. 
Habilidade gerencial do administrador maior para fazer convergir os 
esforços, promover as mudanças e resolver os conflitos. Habilidade política 
e organizacional dos planejadores para conhecer e compreender as regras 
do jogo, fundamental para a viabilização da execução dos planos. (...) é 
preciso efetivamente trabalhar as dimensões burocrática, política e 
comportamental presentes na organização.”  (GIACOBO, 1997, p. 88) 

 

Não obstante, o Planejamento Estratégico deve ser considerado uma 

atividade, ou uma ferramenta “gerencial genérica”, necessário a qualquer instituição 

de qualquer segmento, assim como outros fatores, por exemplo: estruturação 

organizacional, planos operacionais, plano de recursos humanos, desenvolvimento 

de liderança estratégica, orçamento e avaliação de desempenho (ALLISON JR., 

1980, p. 16-17; BOYNE, 2002). 

Ressalta-se que o Planejamento Estratégico corporativo não se aplica ao 

setor público em sua íntegra, uma vez que instituições privadas buscam o 

aprimoramento de seu desempenho, e órgãos públicos focam na sociedade. Dessa 

maneira, é necessário utilizar-se das diversas abordagens e ferramentas que o 

processo possui e maximizar sua aplicação no setor público (BRYSON & 

ROERING, 1987, p. 9). 

Como exemplo, é notória a aplicabilidade da análise de fortalezas, 

oportunidades, fraquezas e ameaças (FOFA) do modelo da Universidade de 

Harvard como instrumento de análise da inserção da instituição no ambiente em 

que se está inserido. Outros métodos valiosos, citados por John Bryson e William 

Roering, em trabalho intitulado Applying Private-Sector Strategic Planning in the 

Public Sector, são framework da inovação, gestão de problemas estratégicos, 

processos estratégicos de inovação e gestão de stakeholders (BRYSON & 

ROERING, 1987, p. 9). 

No artigo A Strategic Planning Process for Public and Non-profit 

Organizations, Bryson estipula oito passos para a elaboração de um Planejamento 

Estratégico para o setor público, sendo eles: 

 

1. “Termo de Referência - acordo que contemple a sinergia em prol do 
desenvolvimento do planejamento estratégico; 
2. Mandatos claros e identificados; 
3. Definição de visão, missão e valores; 
4. Compreensão e análise dos cenários externo - identificação de 
ameaças e oportunidades; 
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5. Identificação de questões e assuntos estratégicos - reconhecendo 
sua importância para instituição; 
6. Desenvolvimento da Estratégia; e 
7. Descrição da organização no futuro.” (BRYSON, 1988, p. 78) 

 

Abaixo, uma demonstração gráfica desse processo. 

 

 

Figura 3 — Processo de Elaboração do Planejamento Estratégico 

Fonte: BRYSON & ROERING, 1987 

 

Ademais, em sociedades onde é incipiente o entendimento da diferenciação 

entre política de governo e de política de Estado, o Planejamento Estratégico na 

Administração Pública torna-se imprescindível para a continuidade das políticas 

públicas (ARAÚJO E SILVA & GONÇALVES, 2011, p. 10). Outros benefícios que o 

Planejamento Estratégico pode trazer: 

 

1. “Solução de problemas organizacionais de grande vulto; 
2. Melhoria de Desempenho; 
3. Desenvolver um processo de tomada de decisão coerente e 

tecnicamente respaldado; 
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4. Pensamento estratégico difundido; 
5. Decisões considerando o planejamento futuro; 
6. Melhor adaptação a novas circunstâncias; 
7. Incrementa a expertise dos colaboradores e do trabalho em equipe.” 

(BRYSON, 1988, p. 78) 

Na década de 1970, o economista chileno Carlos Matus trabalha o conceito 

de Planejamento Estratégico Situacional (PES) e que passou a seguir como 

alternativa ao modelo tradicional. Neste pensamento 

“Planejar é tentar submeter o curso dos acontecimentos à vontade 

humana, não deixar que nos levem e devemos tratar de ser condutores de 

nosso próprio futuro, trata-se de uma reflexão pela qual o administrador 

público não pode planejar isoladamente, esta se referindo a um processo 

social, no qual realiza um ato de reflexão, que deve ser coletivo, ou seja, 

planeja quem deve atuar como indutor do projeto.” (Matus Romo, 1993, p. 

13) 

 

Em outras palavras, Matus vê o planejamento como instrumento ativo de 

mudança, desde que compreenda que não é um ato solitário, mas que depende do 

comprometimento dos atores e da identificação dos stakeholders, da sua 

adaptabilidade e da sua visão de longo prazo. Para o chileno, o fator crítico de 

sucesso está nessa flexibilidade para moldar o objetivo organizacional no longo 

prazo e para isso o autor trabalha com conceito de variáveis controláveis e não 

controláveis. As primeiras são aqueles que a organização consegue exercer um 

controle, já na segunda, foge à capacidade de ação ou previsibilidade da 

organização e são categorizadas da seguinte forma: 

Invariantes: variáveis que não se pode controlar, mas se pode prever seus 
comportamentos. 

Variantes: variáveis que não se pode controlar nem prever 
comportamentos. 

Surpresas: variáveis com poucas chances de ocorrer, mas capazes de 
impactarem os objetivos do planejamento. (Matus Romo, 1993, p. 13) 

 Matus segmenta o Planejamento Estratégico Situacional em quatro etapas. 

A primeira etapa busca compreensão da situação atual, a segunda etapa constitui 

o que se deseja realizar, a terceira etapa busca estabelecer a viabilidade do que se 

deseja realizar e, por fim, o momento que trabalha na implantação das operações 
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do cotidiano, conforme a demonstração gráfica abaixo. (Rieg & Araujo Filho, 2002, 

p. 165). 

   

 Figura 4 - Planejamento Estratégico Situacional 
Fonte: (Rieg & Araujo Filho, 2002, p. 166) 

  

Enquanto os três primeiros são momentos de acúmulo de conhecimentos 

pelo ator planejador, o quarto momento é o da ação propriamente dita. 

Saliente-se ainda que, embora enumerados, os momentos não devem ser 

vistos como consecutivos, pois, se a realidade é mutável, o plano também 

é, devendo o planejamento ser visto como "diário", o que significa estar 

constantemente trabalhando nos quatro momentos ao mesmo tempo.Uma 

tentativa de síntese desses momentos leva ao seguinte. No momento 

explicativo, o PES volta-se para a compreensão do mundo real por meio 

da apreciação situacional, tendo por objetivo procurar explicar a realidade, 

identificando os problemas declarados pelo ator para o qual se está 

planejando. Trabalha-se aqui com a categoria de macroproblema, na 

medida em que os problemas declarados, em geral, não são isolados, mas 

um conjunto que coexiste e interage. É essa categoria, sintetizando os 

problemas parciais, que possibilita a análise conjunta. (Rieg & Araujo Filho, 

2002, p. 166) 
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Do ponto de vista da administração pública, Matos acredita que o PES é um 

elo entre a gestão e a política, uma vez que se consegue explicitar objetivos, 

recursos, agentes, competências e mecanismos de articulação dos stakeholders. O 

autor chileno sintetiza essa correlação conforme a figura abaixo, onde o Projeto de 

Governo expressa a orientação estratégica. Já a Capacidade de Governo é 

determinada pela capacidade técnica e de recursos financeiros. Enquanto que a 

Governabilidade é o potencial de articulação entre os stakeholders, internos e 

externos. (FLACSO, p. 28) 

  

Figura 5 - Concepção Estratégica do PES 

Fonte: (FLACSO, p. 29) 

 

Por fim, é importante salientar que, independentemente do modelo e das 

ferramentas utilizadas, existem cinco premissas fundamentais para que o 

Planejamento Estratégico no setor público tenha sucesso, são eles: 

 

1. “O Planejamento Estratégico deve ser elaborado com contribuição dos 
colaboradores e deve ser patrocinado (sponsor) pela alta administração 
da instituição, que deve apoiar as mudanças e ações previstas no 
planejamento;  

2. O planejamento deve ser executado, afinal é um processo de melhoria 
contínua em que as lições aprendidas são essenciais para o 
desenvolvimento institucional;  

3. O Planejamento Estratégico deve proporcionar a sinergia entre os 
colaboradores da instituição e nas propostas para o crescimento da 
instituição.” (GIACOBO, 1997, p. 87) 
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3.1.4 Descentralização Administrativa — Plano Diretor Municipal (PDM), 

o Plano Plurianual (PPA) e o Planejamento Estratégico Municipal (PEM) 

 

O Federalismo é a forma de organização do Estado em que a capacidade 

política administrativa e legislativa, assim como um conjunto de competências ou 

prerrogativas, são distribuídos entre os entes regionais, que possuem autonomia. 

Em teoria, essas diversas entidades territoriais autônomas, dotadas de um governo 

próprio, unem-se para constituir um Estado Federal. Em outras palavras, é a forma 

de divisão de poder e competências entre unidades político-administrativas 

regionais. Montesquieu considerava o federalismo como uma “sociedade de 

sociedades”, onde existe “uma convenção pela qual vários corpos políticos 

consentem em tornar-se cidadãos de um Estado maior” (ROCHA, 2011, p. 326). 

O Federalismo tem sua origem em 1787 nos Estados Unidos, quando as 

treze colônias inglesas, que haviam declarado sua independência do Reino Unido 

em 1776, unem-se após a vitória na Guerra da Secessão para constituir os Estados 

Unidos da América, sob a égide da Constituição Americana, mantendo sua 

autonomia política e administrativa. 

No Brasil, a forma federativa do Estado é adotada na proclamação da 

República, em 15 de novembro de 1889. No entanto, o grau de autonomia das 

unidades federativas tem variado. Em períodos de ruptura democrática, na ditadura 

militar e na de Getúlio Vargas a centralização dos poderes políticos e 

administrativos aumentou. Já nos períodos democráticos, a descentralização 

aumentou. Na Constituição Federal de 1988, o pacto federativo ampliou as 

competências dos Estados-membros, concedeu autonomia ao Distrito Federal e 

promoveu um papel de maior autonomia e destaque aos municípios. 

Esse novo cenário alterou profundamente a maneira de gerir o município. Em 

épocas onde a centralização administrativa era maior, prefeitos necessitavam 

exercitar a prática da persuasão e do lobby, junto ao Governo Federal, em Brasília, 

para alcançar recursos orçamentários para desenvolver suas cidades. Com a 

descentralização administrativa e, em especial, orçamentária, os municípios 

passaram a gerir sua capacidade de arrecadação e passaram a competir entre si 

para a atração de investimentos que possam desenvolver e alavancar a economia 

regional (PFEIFFER, 2000, p. 5). 
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Essa nova realidade gerou uma demanda por instrumentos gerenciais que 

pudessem auxiliar no planejamento das autoridades municipais a fim de que elas 

pudessem maximizar o uso dos recursos orçamentários e prover a população com 

serviços públicos de qualidade. 

A Constituição Federal de 1988, que já contemplava um capítulo específico 

para Política Urbana; traz, em seu artigo 182, § 2º, um instrumento gerencial valioso 

— o Plano Diretor Municipal. Em 2001, esse capítulo foi regulamentado pelo 

Estatuto da Cidade. Dessa maneira, o referido instrumento passou a ser definido 

como “o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana”, e 

“parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano 

plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes 

e as prioridades nele contidas.” (BRASIL, 2001). 

O Plano Diretor Municipal deveria ser elaborado mediante a participação 

social e considerar os interesses das organizações civis, sendo obrigatório para 

aqueles municípios com população maior do que vinte mil habitantes ou que façam 

parte de regiões metropolitanas (conurbados); que integrem área de interesse 

turístico; quando desenvolver atividade com significativo impacto ambiental; quando 

estiver em regiões suscetíveis a deslizamento ou inundações; e que queiram utilizar 

de parcelamento, edificação ou utilização compulsórias de imóvel (BRASIL, 2001). 

Esse instrumento prevê que os gestores regionais implementem, 

obrigatoriamente, as medidas abaixo: 

 

1. “ações para assegurar o cumprimento da função social da propriedade 
urbana, tanto privada como pública;  

2. os objetivos, temas prioritários e estratégias para o desenvolvimento da 
cidade e para a reorganização territorial do Município, considerando 
sua adequação aos espaços territoriais adjacentes; Planos Diretores 
para Municípios de pequeno porte: 15 limites e perspectivas para a 
aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade  

3. os instrumentos da política urbana previstos pelo Estatuto da Cidade 
que serão utilizados para concretizar os objetivos e as estratégias 
estabelecidas pelo Plano Diretor; e  

4. o sistema de acompanhamento e controle visando à execução e 
implementação do Plano Diretor.” (Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), 2015, p. 14) 

 

Duas décadas após a entrada em vigor do Estatuto da Cidades, o que se 

observa é que apenas 20% dos municípios brasileiros necessitam, 
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obrigatoriamente, implementar um Plano Diretor. O estado do Paraná, identificando 

a importância de utilização desse instrumento, editou a Lei 15.229, de 25 de julho 

de 2006, que condiciona a participação de municípios em convênios para o 

financiamento de obras infraestrutura e serviços à efetivação do Plano Diretor 

(Confederação Nacional de Municípios (CNM), 2015, p. 16). Ademais, o instrumento 

tem sido utilizado com uma finalidade política, o que faz com que muitos deles sejam 

desprovidos de orientações práticas sobre tomadas de decisões que possam 

beneficiar as municipalidades. 

Dessa forma, o PDM atua, por força do Estatuto das Cidades, como 

instrumento para regulamentação das relações sociais dentro de um espaço 

geográfico, o território municipal, abordando um conceito com escopo reduzido, mas 

com elevado potencial de planejamento urbanístico e arrecadatório municipal, 

enquanto que o Planejamento Estratégico Municipal (PEM), adota um escopo mais 

amplo, contemplando o PDM. 

Conforme previsto na legislação supramencionada, o Plano Diretor deve 

estar integrado aos instrumentos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

— o Plano Plurianual (PPA) ou o Plano Plurianual Municipal (PPAM), a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). 

O PPA é um instrumento de planejamento orçamentário que orientará a 

destinação de recursos para o atendimento das diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública municipal. Nada mais é que um planejamento de médio prazo 

de um determinado governo. Nele estão contidos os projetos, ações estratégicas, 

atividades, financiamentos, incentivos fiscais e normas que visem a solução de um 

problema ou o desenvolvimento econômico e social do ente federativo ao qual se 

aplica. 

O objetivo do PPA é identificar os problemas e apresentar programas e 

projetos, com suas respectivas metas e objetivos, bem como os resultados 

esperados, que serão priorizados pelo governo, norteando a alocação dos recursos 

orçamentários, no intuito de impulsionar o desenvolvimento municipal. 

É importante destacar o caráter compulsório do conteúdo do PPA. Todas as 

ações que ensejam dispêndio de recursos orçamentários pretendidas por uma 

administração deverão estar inseridas nele, assim como os programas de natureza 
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continuada ou projetos. Toda e qualquer ação governamental municipal somente 

poderá ser executada durante o ano (orçamento) se o programa estiver inserido no 

PPA. 

Do PPA derivam a LDO e a LOA, ou seja, de um determinado PPA resultarão 

quatro LDOs e LOAs. A LDO será destinada a um 

“conjunto de instruções em termos de normas, de forma e de conteúdo, de 
modo que a lei orçamentária de cada exercício deve ser apresentada para 
indicar as prioridades a serem observadas em sua elaboração” 

 

Já a LOA determinará e alocará os recursos para cada ação prevista na LDO, 

assim como trabalhará com a previsão de receita e a autorização das despesas, 

explicitando as orientações estratégicas da política econômica e o plano de trabalho 

do ente federativo (REZENDE, 2006). 

Considerando que o Plano Diretor é o parâmetro, o instrumento balizador do 

PPA, e que maior parte dos mais de cinco mil municípios brasileiros não possuem 

PDM, o desenvolvimento dos municípios passa a ser cada vez mais influenciado 

por fatores externos. Logo, é necessária a utilização de instrumentos que levem em 

consideração a influência de fatores externos à administração pública municipal e, 

nesse sentido, o Planejamento Estratégico Municipal (PEM) pode ser a ferramenta 

que melhor se adeque a um ambiente dinâmico e de constante mudança. 

Para José Miguel Fernández Güell, o Planejamento Estratégico Municipal 

está relacionado à interação e o desenvolvimento social, utilizando o território de 

forma a maximizar a distribuição e destinação do espaço urbano, o que tornaria as 

cidades sistemas funcionais complexos. Logo, o PEM seria uma ferramenta para 

gerir mudanças de longo prazo, onde se estabelece um processo de planejamento 

que servirá para embasar a tomada de decisões e seus potenciais riscos, 

identificando potenciais cursos de ação e definindo indicadores de resultado 

(GÜELL, 1997, p. 67). Para tanto, é proposta uma metodologia de PEM que 

contempla sete passos, sendo eles: 

 

1. “Início do Planejamento - nele será definido a governança do 
planejamento estratégico, com a identificação dos principais 
stakeholders; 

2. Caracterização dos Modelos de Desenvolvimento - constatar o modelo 
de desenvolvimento econômico, social e de ocupação urbana que 
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resultou no cenário atual, bem como estabelecer as referências para as 
análises de cenário, internas e externas; 

3. Análise Externa - faz-se uma análise de oportunidades e ameaças, 
observando fatores da demanda da sociedade, da oferta de serviço à 
sociedade e de fatores externos (geopolíticos, econômicos, 
tecnológicos e administrativos); 

4. Análise Interna - elaboração de diagnóstico de fatores preponderantes 
para execução dos serviços públicos, como capacitação dos recursos 
humanos, caracterização da atividade produtiva, apoio popular, 
capacidade de telecomunicações e qualidade de vida; 

5. Formulação da Visão Estratégica - é o futuro desejado para 
municipalidade, observando a lacuna existente entre o que se deseja e 
a realidade atual; 

6. Desenvolvimento de Estratégias - a estratégia para aumentar a 
competitividade e qualidade de vida do município, assim como a 
elaboração dos planos de ação; 

7. Implantação - trabalha a execução do plano de ações, assim como sua 
disseminação, monitoramento e revisão.” (GÜELL, 1997, p. 68) 

 

Peter Pfeiffer, em seu modelo, acredita que o Planejamento Estratégico 

Municipal trabalha com seis princípios: 

 

1. “Especificidade das instituições públicas, na formação de suas 
lideranças, processos e normatizações; 

2. Quantidade de stakeholders mais amplo e mais complexo; 
3. Influência política; 
4. Organização do processo do Planejamento Estratégico; 
5. Qualificação dos recursos humanos na estrutura da Administração 

Pública Municipal;  
6. Propostas e projetos viáveis.” (PFEIFFER, 2000, p. 13) 

 

Na sequência, estabelece um método de diagnóstico em que “explicar o 

passado ajuda a entender o presente, o que ajuda a prever o futuro, com o objetivo 

de exercer maior influência no futuro desenvolvimento” (PFEIFFER, 2000, p. 12), 

com a seguinte representação gráfica: 
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Figura 6 — Modelo de Diagnóstico do Planejamento Estratégico 

Fonte: Pfeiffer (2000) 

 

Em seguida, propõe um processo de Planejamento de Estratégico Municipal 

(PEM), que é representado pela figura abaixo: 

 

 

Figura 7 — Processo de Planejamento Estratégico Municipal 

Fonte: Pfeiffer (2000) 

 

Na primeira etapa, é realizada a preparação do PEM, onde é feita a avaliação 

da necessidade de intervenções, considerando os diversos fatores, internos e 

externos, que podem provocar mudanças positivas ou negativas. A análise do 

ambiente deve focar nos temas críticos levantados na etapa anterior, de forma a se 

precaver de ameaças e aproveitar as oportunidades. Na sequência, é primordial 

uma análise organizacional do município, identificando suas fortalezas e fraquezas, 

assim como as de seus stakeholders. Tendo passado por essas fases, é hora de se 

estruturar um Plano de Ação, no qual serão definidos elementos estratégicos como 

visão, missão, estratégias, objetivos e projetos (conforme a figura abaixo). A fase 

seguinte, Operacionalização do Planejamento, é o início da execução sistemática, 

com gerenciamento único, do plano de ação e de seus projetos, o que nos leva para 

a fase seguinte — Implementação de Projetos. Por fim, é o momento da fase de 
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Avaliação dos Impactos dos projetos e se eles alcançaram seus objetivos, que é de 

elevada importância para entender a relevância das ações no desenvolvimento 

municipal (PFEIFFER, 2000, p. 19-23). 

 

 

Figura 8 — Planejamento Estratégico — desdobramento estratégico 

Fonte: Pfeiffer (2000) 

 

Da mesma maneira, Denis Alcides Rezende oferece uma proposta de 

modelo de PEM, dividindo o processo de planejamento em seis etapas: organização 

do planejamento municipal; metodologia de planejamento municipal; análises 

estratégicas municipais; diretrizes estratégicas municipais; estratégias e ações 

municipais; controles municipais e gestão do planejamento (REZENDE, 2006). 

A organização do planejamento municipal consiste na definição dos objetivos 

e na forma de propiciar a participação social no PEM, que constituirá uma equipe 

de trabalho multidisciplinar (REZENDE, 2006, p. 95). 

Na metodologia de planejamento municipal, estabelecer um roteiro que 

propicie o desenvolvimento estruturado e inteligente de projetos é o objetivo. Nessa 

etapa deve-se adotar uma forma de gestão (governança), divulgação e 

documentação, e critérios de avaliação (Ibidem, p. 96). 

As análises estratégicas realizam o diagnóstico do município e contemplam 

a análise ambiental, a análise municipal e a análise administrativa. Busca a 
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compreensão do cenário onde a cidade está inserida e servirá como base para 

ações e projetos (Ibidem, loc. cit.). 

Na definição das diretrizes estratégicas municipais é o momento de se 

estabelecer a visão, missão, objetivo, vocações, atividades e políticas municipais. 

Esses conceitos servirão de base para Estratégia e Ações Municipais, que buscarão 

alcançar os resultados previamente e deverão ser amplamente divulgados, de 

forma a colaborar com a viabilidade das respectivas estratégias e ações (Ibidem, 

loc. cit.). Tais ações serão monitoradas, constituindo a etapa de controle municipal, 

quando serão definidos os níveis e os meios de controle das ações e projetos do 

PEM. 

Independente do modelo a ser utilizado, a literatura nacional converge na 

indicação de que o PEM é parte do conjunto de ferramentas de planejamento. 

Diante dessa lógica, o Planos Diretor Municipal, o Plano Plurianual e o 

Planejamento Estratégico Municipal estão correlacionados e precisam estar 

integrados para que se possa extrair o máximo de resultado de cada um deles. 

Observa-se que o Planejamento Estratégico Municipal possui potencial agregador 

entre Plano Diretor Municipal, com seu objetivo voltado para ocupação do espaço 

urbano, e o os instrumentos de planejamento orçamentário (PPA, LOA e LDO), 

tendo a possibilidade de ir além dessas questões, uma vez que não existe uma 

normativa determinando a abordagem que um PEM deve adotar, ou seja, o PDM e 

o planejamento orçamentário podem servir de instrumentos valiosos na constituição 

de um Planejamento Estratégico Municipal sustentável. Rezende propõe dois 

modelos gráficos para demonstrar essa relação, que seguem abaixo (Ibidem, p. 

204): 

 

 

Figura 9 — Correlação Plano Diretor da Cidade, PEM e PPM 
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Fonte: (Ibidem, loc. cit.) 

 

 

Figura 10 — Correlação Temporal Plano Diretor da Cidade, PEM e PPM 

Fonte: (Ibidem, loc. cit.) 

 

3.1.5 O Conceito de Governança 

 

Etimologicamente, a palavra governança tem origem na palavra grega 

kubernaein, que detém o significado metafórico de dirigir, conforme a utilização de 

Platão. Registros mais recentes da utilização do termo governança vêm da França 

do século XIV, quando referia-se aos oficiais do governo francês à época e não 

estavam relacionadas ao processo de governar, orientar ou direcionar 

(KATSAMUNSKA, 2016). Já no século XIX, em correspondências entre Jaime V da 

Escócia e Henrique VIII da Inglaterra, e no livro A governança da Inglaterra de 

Charles Plummer de John Fortescue, o termo governança era retratado como 

arranjos políticos para a manutenção do governo (IMRAN, 2015). Tradicionalmente, 

o conceito de governança ao longo dos séculos foi utilizado como a capacidade de 

governar de uma determinada liderança política. 

Somente na década de 1980 o conceito começa a ganhar contornos mais 

amplos e a abranger áreas além da política, como finanças e gestão cultural. Além 

disso, passa a ser disseminado para instituições no setor privado e do terceiro setor. 

Ao longo do século XXI, o conceito de governança evolui seu escopo de eficiência 

na gestão e normatização da res publica e passa a abordar e incorporar questões 

relacionadas ao accountability, demonstrando uma clara preocupação com 
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pressupostos democráticos de transparência e responsabilização do agente público 

por seus atos (KJÆR, 2004, p. 1-15). 

Anne Matte Kjær, em seu artigo intitulado Governança, define o termo como 

“o estabelecimento de um grupo de normas, a aplicação dessas normas e o 

cumprimento dessas normas” (KJÆR, 2004, p. 10). Como a própria autora revela, 

tal conceito é demasiadamente amplo e não nos permite uma análise ou uma 

perspectiva criteriosa de sua aplicação, no entanto serve como ponto de partida 

para a melhor compreensão do conceito (RHODES, 2017, p. 3). 

Em uma abordagem com o foco mais em regimes políticos, Francis 

Fukuyama argumenta que governança é a condição de uma liderança política em 

elaborar, implementar e fazer cumprir normas, entregando resultados, 

independente do regime político ser democrático ou autoritário. Sua argumentação 

trabalha, efetivamente, a capacidade de realização de políticas públicas de um 

determinado governo ou liderança política (FUKUYAMA, 2013, p. 3). 

Em contrapartida, Mohammad Islam identifica governança como um 

pressuposto de um regime democrático e vetor de uma estabilidade política. Para o 

autor, a governança é estabelecida como um processo de interação e de tomada 

de decisão entre os diversos atores envolvidos e responsáveis, atuando de forma 

coletiva e colaborativa para a elaboração, implementação e execução de normas 

sociais (ISLAM, 2017, p. 8-10). 

Nesse sentido, Roderick Rhodes em seu trabalho Understanding 

Governance pondera que a governança vai além de entidades estatais, e que o 

conceito permeia organizações privadas e não-governamentais, alegando que os 

limites de atuação das diversas organizações tornaram-se de difícil distinção. Dessa 

forma, trabalha governança como “redes organizacionais caracterizadas por 

instituições auto administradas, interdependentes, onde existe troca de recursos, 

autonomia estatal e regras e normas estabelecidas” (RHODES, 2017, p. 6). 

O que observa-se é que o conceito de governança acaba por ser modificado 

conforme a perspectiva em que ele está inserido (HYDEN & COURT, 2002, p. 8). 

Goran Hyden e Julius Court identificam quatro grandes linhas em que a abordagem 

do conceito de governança possui alguma variação, conforme o gráfico abaixo: 
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Figura 11 — Linhas de Abordagem de Governança Corporativa 

Fonte: Hyden & Court (2002) 

 

Considerando todas essas visões sobre governança, os autores definem 

governança como a “formação e o direcionamento de normas, formais e informais, 

que regulamentam a esfera pública, onde atores estatais, sociais e de mercado 

interagem na tomada de decisão” (HYDEN & COURT, 2002, p. 13). 

No intuito de guiar as ações de governança, os autores propõem princípios 

básicos de governança, sendo eles: 

● Participação — o nível de envolvimento dos atores; 

● Decoro — normas e legislações devem ser elaboradas, 

implementadas e executadas sem ofender ou causar danos aos atores; 

● Justiça — as normas devem ser isonômicas; 

● Accountability — responsabilização das ações de agentes públicos, 

assim como sua responsividade às demandas públicas; 

● Transparência — as decisões de agentes públicos devem claras e 

abertas ao escrutínio público; 

● Eficiência — regras devem facilitar as tomadas de decisão de forma 

célere e adequada. 

Ainda segundo os autores, a governança permeia seis dimensões funcionais 

da administração pública, que atuam em suas respectivas arenas institucionais, 

onde a governança apresenta propósitos diferentes, conforme o quadro abaixo: 
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Figura 12 — Propósitos da Governança na Administração Pública 

Fonte: Hyden & Court (2002) 

 

Para os fins deste trabalho, o foco estará na governança do setor público, da 

administração pública, onde esse conceito tem se demonstrado útil e eficiente para 

a definição de limites jurisdicionais da atuação do Estado, em processo que traz 

administradores e administrados em relação de colaboração para alcançarem seus 

objetivos com mais eficiência (HYDEN & COURT, 2002, p. 9). 

 

3.1.5.1 Governança do Setor Público 

 

A governança no setor público acaba por adotar os pressupostos da 

governança corporativa, utilizando princípios basilares como o da transparência, 

accountability e compliance. Não obstante a elevada complexidade da natureza da 

atividade de governança no setor público, independentemente da esfera de governo 

ou instituição, governança é sinônimo da identificação clara das responsabilidades, 

da compreensão do relacionamento institucional entre as partes interessadas, da 

estrutura administrativa e de recursos, da entrega de resultados e do suporte à 

administração do alto escalão (SILVA et al., 2011, p. 4). 
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Infere-se, portanto, que governança pública nada mais é do que todas as 

ações que um ente público realiza para assegurar que seu trabalho contemple 

unicamente seus objetivos, que devem estar alinhados aos interesses da 

sociedade, em conformidade com princípios legais consagrados. Em outras 

palavras, são procedimentos que visam ajustar as ações dos entes para o melhor 

atendimento do interesse público, proporcionando um ambiente institucional 

favorável à entrega de resultados adequados às expectativas da sociedade 

(BRASIL, 2018, p. 16).  

Para Humberto Falcão Martins, a governança no setor público é um processo 

de geração de valor público sustentável a partir do desenvolvimento de 

competências institucionais, integrando múltiplas determinantes de desempenho, 

para alavancar o desempenho da administração pública, constituindo uma Cadeia 

de Valor para a Governança Pública, conforme o modelo abaixo (MARTINS & 

MARINI, 2014, p. 5): 

 

 

Figura 13 — Cadeia de Governança 

Fonte: Martins & Marini (2014) 

 

Hans Timmers, no trabalho Governança Governamental: Governança 

Corporativa no setor público, por que e como? traduz graficamente como funcionaria 

a governança no setor público e como se dá sua relação com a governança 

corporativa (HOLANDA, 2000, p. 10): 
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Figura 14 — Inter-relacionamento entre elementos da Governança Pública 

Fonte: IBGC/IBGP (2019) 

 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), em parceria com o 

Instituto Brasileiro de Governança Pública (IBGP), pondera qual seria a melhor 

forma de instituir uma governança pública: se por princípios ou por regras. Os 

Institutos afirmam que governar por meio de regras acaba por orientar as ações de 

entes públicos sem considerar a complexidade ou variedade de arquiteturas de 

governança, o que se adaptaria bem ao modelo burocrático de Weber. Em 

contrapartida, quando o foco está nos princípios, propósitos, metas e resultados, o 

agente público passa a trabalhar dentro do princípio da discricionariedade da 

administração pública, podendo maximizar a utilização de recursos — princípio da 

eficiência — para prover ao cidadão os melhores serviços e resultados (Instituto 

Brasileiro de Governança Pública, 2019, p. 1). 

Importante destacar que, ao tentar responder o questionamento 

supramencionado, a preponderância que o conceito de governança por proximidade 

tem adquirido nos últimos anos. Este conceito parte do pressuposto que a 

governança requer participação decisiva de diversos atores, públicos e privados, 

considerando entes descentralizados, por meio de um processo democrático e 

multinível (Girardi, 2019, p. 33). Nada mais é, dentro de uma lógica da 

administração, a possibilidade de descentralização e desconcentração da tomada 

de decisão, cobrando um maior envolvimento dos cidadãos, atendendo uma 

demanda, cada vez maior, de proximidade do governo com seu “cliente” e 

“desafogando” e compartilhando as responsabilidade dos gestores públicos nas 

tomadas de decisão (Grin, Bonivento, & Abrucio, 2017, p. 155), em outra palavras, 
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funcionaria como um empoderamento político, social e de cidadania da sociedade, 

que passaria ser ator preponderante nas decisões de políticas públicas. 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) define como 

governança pública “o sistema que compreende os mecanismos institucionais para 

o desenvolvimento de políticas públicas que garantam que os resultados desejados 

pelos Cidadãos, e demais entes da vida pública, sejam definidos e alcançados.” 

(Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) 

Os institutos dividem oito princípios elementares em três grupos macro de 

princípios da seguinte maneira: 

 

1. “Princípios Essenciais 
● Compromisso com valores éticos e cumprimentos de Leis e 
regulamentos aplicáveis. 
● Transparência de atos, ações e decisões praticadas. 
2. Princípios Estratégicos: 
● Planejamento das Ações Estratégicas com envolvimento das partes 
interessadas; 
● Aperfeiçoar resultados considerando o melhor uso dos recursos 
públicos; 
● Gestão de Desempenho e Riscos objetivando a entrega de serviços 
públicos; e 
● Monitoramento dos controles e independência das verificações 
realizadas. 
3. Princípios Estruturantes: 
● Estruturação da Organização definindo papéis, responsabilidades e 
direitos decisórios; 
● Desenvolvimento de capacidades com foco nos objetivos e metas 
definidas.” (Instituto Brasileiro de Governança Pública (IBGP), 2019, p. 1) 

 

Abaixo, uma representação gráfica de como os princípios de Governança 

Pública seriam divididos: 
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Figura 15 — Princípios da Governança Pública 

Fonte: IBGCP (2019) 

 

Já o Tribunal de Contas da União (TCU) afirma que governança e gestão são 

funções complementares na administração pública. Gestão é responsável pela 

alocação dos recursos orçamentários disponíveis na busca por alcançar os 

objetivos estipulados, já governança tem por finalidade estabelecer direcionamento, 

monitoria e avaliação na atuação gerencial, ou seja, possui um caráter mais 

estratégico, enquanto a gestão tem função mais “tática/operacional” (BRASIL, 

2019). Abaixo uma representação gráfica feita pelo TCU: 

 

 

Figura 16 — Correlação Governança, Estratégia, Accountability e Gestão 

Fonte: TCU (2019) 

 

Diante dessa função estratégica da governança, o TCU afirma que ela pode 

ser avaliada sob em quatro prismas diferentes: 
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1. “Centro de Governo, Sociedade e Estado – define regras e 
princípios dos agentes públicos ou privados, criando condições estruturais 
de administração pública; 
2. Políticas Públicas, Entes Federativos e Esferas de Poder – 
elaboração de políticas públicas e relacionamento de esferas de poder; 
3. Corporativo/Organizacional – garante que cada órgão cumpra seu 
papel 
4. Intra organizacional – agrega valor e diminui riscos.” (BRASIL, 
2019) 

 

Ademais, o TCU afirma que uma governança pública de sucesso deve ser 

precedida de um conjunto de diretrizes, elencadas da seguinte maneira: 

 

1. “Definição das funções das organizações 
○ Clareza de propósito, foco no resultado para os cidadãos e 
sociedade, recebendo um serviço de alta qualidade. 
2. Definição de competências e responsabilidades dos entes em suas 
diversas esferas e instâncias 
○ Equilibrar aspectos de continuidade e renovação no corpo diretivo, 
garantindo que seus membros sejam qualificados, avaliando seu 
desempenho, colocando em prática valores organizacionais e 
desenvolvendo competências de governança nas instâncias superiores. 
3. Utilizar estruturas de aconselhamento, apoio e informação de 
qualidade 
○ Ser criterioso com informações recebidas e embasar decisões rigor, 
transparência e clareza. 
4. Sistema de Gestão de Risco operacional 
5. Garantir accountability 

○ Compreender as relações de prestação de contas, envolvendo as 
partes interessadas e prestar contas, com ações proativas e planejadas no 
diálogo com a sociedade e na responsabilidade dos agentes, engajando, 
quando possível, instituições parceiras (BRASIL, 2019). 

 

Já o Banco Mundial, em seu Relatório de Desenvolvimento Mundial 2017: 

Governança, e a Lei (RDM2017) faz uma correlação da Governança com a 

capacidade de implementação de políticas públicas e trabalha com três funções 

básicas (pressupostos) para que uma política pública obtenha sucesso e evite 

assimetrias de poder, que podem levar ao clientelismo, captura e exclusão. O 

relatório considera como funções básicas as seguintes características: 

 

1. “Comprometimento – o comprometimento dos principais atores 
envolvidos é essencial para o sucesso a longo prazo; 
2. Coordenação – geralmente ocorrem por meio de normatizações e 
demonstra-se primordial para manutenção do equilíbrio de ações da 
política pública; e 
3. Cooperação – deve estimular a cooperação a fim de evitar a 
exclusão de atores chave nos processos de políticas públicas.” (Banco 
Mundial, 2017, p. 2) 
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Abaixo, uma ilustração de como os pressupostos atuariam para evitar 

assimetrias no processo decisório de políticas públicas: 

 

 

Figura 17 — Processo de Tomada de Decisão e Assimetrias de Poder 

Fonte: Banco Mundial (2017) 

 

Para evitar de se incorrer em assimetrias de poder no processo de 

decisão de políticas públicas, o Banco Mundial sugere atuação sob a égide de três 

princípios, conforme a tabela abaixo (Banco Mundial, 2017, p. 2): 

 

 

Tabela 1 — Três princípios para repensar a governança para o desenvolvimento. 

Fonte: Banco Mundial (2017, p. 2). 

 

Por fim, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), possui um trabalho denominado Governance at a Glance que, 

em 2017, lançou sua quinta edição. Nesses trabalhos existe uma abordagem sobre 

questões primordiais para o desenvolvimento da governança pública em diversos 

setores como gestão do risco, comunicação, inovação, finanças e orçamento 
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público, transparência, licitações, legislação de regulação e outros. Nesse estudo, 

apresentam-se os principais desafios para a administração pública alcançar 

resultados eficientes que tragam o bem-estar social de seu cliente: a sociedade. No 

entanto, a definição mais completa de governança pública pela OCDE está no 

documento Policy Framework for Investment, que, em uma tradução livre, seria: 

 

“A governança pública refere-se aos arranjos formais e informais que 
determinam como as decisões públicas são tomadas e como as ações 
públicas são realizadas (...). Os principais elementos do bem governança 
referem-se a princípios como da responsabilidade, transparência, 
eficiência, eficácia, responsividade e estado de direito”. (Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 2019, p. 2)  

 

 

 

3.1.5.2 Política de Governança da Administração Pública Federal 

Direta, Autárquica e Fundacional (Decreto Nº 9.203 de 2017) 

 

A despeito de Governança ser um conceito presente na administração 

pública há mais de duas décadas, somente em 2017, com o Decreto nº 9.203, e um 

posterior guia de governança lançado em 2018 pelo Governo Federal para oferecer 

“segurança e estabilidade à interpretação do Decreto (...)” (BRASIL, 2018), servindo 

como referencial de execução do decreto, o Governo Federal aparenta 

institucionalizar a relevância do tema no âmbito da administração pública federal, 

pois além do decreto, encaminhou ao Congresso Nacional um Projeto de Lei (PL), 

com o mesmo teor, para estender a ação a todos os poderes da União, incluindo 

estados e municípios. O PL recebeu a numeração 9163/17 e hoje tramita apensado 

ao PL 798/19, que visa alterar a Lei das Estatais (Lei nº 13.303/16) e que, por sua 

vez, aguarda definição do relator na Comissão de Trabalho, Administração e 

Serviço Público (CTASP). 

O decreto define governança pública como o “conjunto de mecanismos de 

liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e 

monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de 

serviços de interesse da sociedade” (BRASIL, 2017), que foi retirado do Referencial 

Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública, 

do Tribunal de Contas da União de 2014 (BRASIL, 2018, p. 15). 
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No Brasil é possível perceber, em diversos instrumentos de política pública, 

que os modelos de gestão (burocrático, gerencial e societal) convivem entre si, e 

com o Decreto nº 9.203 de 2017 não é diferente. 

Quando na definição de Governança Corporativa o decreto fala em 

“direcionar e monitorar a gestão” existe uma referência ao modelo Gerencial da 

Administração Pública, onde o Estado atua como gestor da res publica, 

enfatizando a dimensão econômico-financeira e a eficiência em detrimento, por 

exemplo, da eficácia técnica do modelo de Weber ou do modelo societal, que 

preconizaria a participação social nas decisões da gestão pública, onde a 

administração pública é feita para servir e não direcionar — “serve, rather than steer” 

(DENHARDT & DENHARDT, 2000, P. 552). 

Essa percepção de que a governança está mais atrelada ao modelo 

Gerencial é reforçada no artigo 3º, onde o decreto trabalha com seis princípios: “I 

— capacidade de resposta; II — integridade; III — confiabilidade; IV — melhoria 

regulatória; V — prestação de contas e responsabilidade; e VI — transparência” 

(BRASIL, 2017); no artigo 4º, com onze diretrizes: 

 

“I - direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade, 
encontrando soluções tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação 
de recursos e com as mudanças de prioridades;  
II - promover a simplificação administrativa, a modernização da gestão 
pública e a integração dos serviços públicos, especialmente aqueles 
prestados por meio eletrônico;  
III - monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os 
resultados das políticas e das ações prioritárias para assegurar que as 
diretrizes estratégicas sejam observadas;  
IV - articular instituições e coordenar processos para melhorar a integração 
entre os diferentes níveis e esferas do setor público, com vistas a gerar, 
preservar e entregar valor público;  
V - fazer incorporar padrões elevados de conduta pela alta administração 
para orientar o comportamento dos agentes públicos, em consonância com 
as funções e as atribuições de seus órgãos e de suas entidades;  
VI - implementar controles internos fundamentados na gestão de risco, que 
privilegiará ações estratégicas de prevenção antes de processos 
sancionadores; 
VII - avaliar as propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de 
políticas públicas e de concessão de incentivos fiscais e aferir, sempre que 
possível, seus custos e benefícios;  
VIII - manter processo decisório orientado pelas evidências, pela 
conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e 
pelo apoio à participação da sociedade;  
IX - editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas práticas 
regulatórias e pela legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento 
jurídico e realizando consultas públicas sempre que conveniente;  
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X - definir formalmente as funções, as competências e as 
responsabilidades das estruturas e dos arranjos institucionais; e  
XI - promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das 
atividades e dos resultados da organização, de maneira a fortalecer o 
acesso público à informação.” (BRASIL, 2017) 

 
 

Isso remete às considerações do IBGC que afirmam que, quando se trabalha 

com  princípios, diretrizes e metas, e não com normas estritas, incentiva-se a 

discricionariedade do agente público para alcançar resultados. 

No entanto, a partir do artigo 5º, vemos o decreto aproximar-se do modelo 

de gestão burocrática ao estipular mecanismos para exercer a Governança Pública 

(liderança, estratégia e controle). O modelo de Weber também está presente 

quando nos artigos 7º ao 13º o instrumento legal cria o Comitê Interministerial de 

Governança (CIG) no âmbito do Poder Executivo Federal, e nos artigos 14º ao 17º 

determina a instituição de estrutura de governança e de gestão de riscos na 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional no prazo de 180 dias. 

No artigo 19º o decreto estipula que sejam instituídos “programas de integridade, 

com o objetivo de promover a adoção de medidas e ações institucionais destinadas 

à prevenção, à detecção, à punição e à remediação de fraudes e atos de corrupção” 

com base em quatro eixos: 

● comprometimento e apoio da alta administração; 

● existência de unidade responsável pela implementação no órgão ou na 

entidade; 

● análise, avaliação e gestão dos riscos associados ao tema da integridade; 

e 

● monitoramento contínuo dos atributos do programa de integridade. 

 

3.2 Desenvolvendo a Governança e o Planejamento Estratégico 

Municipal: Ferramentas e Práticas 

 

Após trabalhar a conceituação básica de Planejamento Estratégico e 

Governança Pública, passamos a trabalhar a conceituação e identificação de 

práticas e ferramentas que possam traduzir a teoria abordada acima em ações 

estratégicas de gestão. Considerando que a governança pública funciona como um 
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guarda-chuva, um balizador, para ações da administração, começamos por 

trabalhar com as práticas de governança, onde observaremos que se encontra a 

estratégia que, para os fins deste trabalho, desdobraremos para práticas e 

ferramentas de Planejamento Estratégico. 

 

3.2.1 Práticas de Governança 

 

Conforme observamos em capítulos anteriores, o Decreto nº 9.203 de 22 de 

novembro de 2017, define a governança pública como um “conjunto de mecanismos 

de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e 

monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de 

serviços de interesse da sociedade” (BRASIL, 2017).  

O Tribunal de Contas da União (TCU), em seu manual de governança 

pública, informa que para que o ente público possa implementar um sistema de 

governança de sucesso, serão necessários trabalhar três fatores: a liderança, o 

controle e a estratégia. A liderança está relacionada à eficiência na gestão de 

recursos humanos da entidade. Os líderes deverão ser dotados de determinadas 

características a fim de estarem aptos a desenvolver a estratégia do organismo 

público, onde constarão questões como objetivos de médio e longo prazo, o 

alinhamento estratégico e a avaliação e prospecção de cenários. No intuito de evitar 

os riscos inerentes à estratégia, uma sistemática de controle deverá ser 

estabelecida (BRASIL, 2014). Os três fatores deverão estar alinhados e são 

compostos da seguinte maneira: 

 

● Liderança 

o Pessoas e competências; 

o Princípios e comportamentos; 

o Liderança Organizacional; e 

o Sistema de Governança. 

● Controle 

o Gestão de Riscos e Controle Interno; 

o Auditoria Interna; 
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o Accountability e Transparência. 

● Estratégia 

o Relacionamento com partes interessadas; 

o Estratégia organizacional; e 

o Alinhamento organizacional. 

 

Graficamente, o TCU representa essas correlações da seguinte forma: 

 

 

Figura 18 — Mecanismo de Governança 

Fonte: TCU (2014) 

 

3.2.1.1 Liderança 

 

O conhecimento, a atitude e as habilidades dos líderes das entidades 

públicas devem estar alinhadas com o intuito de se alcançar os resultados que a 

sociedade demanda e espera. Nesse contexto, a definição e a divulgação das 

competências necessárias, assim como a metodologia e o critério do processo 

seletivo, contendo o pacote remuneratório e de benefícios de maneira transparente, 

trazem maior legitimidade e segurança institucional para que os líderes possam 
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atuar conforme seus mandatos. Chegando à liderança, é importante destacar a 

necessidade de manter e evoluir seu conhecimento, sua atitude e suas habilidades 

por meio da realização de treinamentos e capacitações. Ou seja, não basta estar 

preparado para o desafio em um determinado período, é fundamental permanecer 

qualificado para o exercício da função, de forma que as avaliações feitas 

periodicamente possam refletir um bom preparo do líder, o que, potencialmente, 

levará ao cumprimento de metas e objetivos estabelecidos (BRASIL, 2014, p. 40). 

Outra importante questão a ser levantada neste item é a relevância de se 

estabelecer códigos de ética e de conduta que possam balizar o comportamento 

das lideranças. Nele estarão definidas questões como os valores institucionais e as 

sanções que o profissional poderá sofrer. Também deverão estar previstos os 

mecanismos necessários para evitar o conflito de interesse do agente público com 

a res publica, garantindo dessa maneira uma atuação condizente com os preceitos 

legais e morais da sociedade (BRASIL, 2014, p. 44). 

Cabe destacar que, apesar de nossa legislação prever a possibilidade de 

delegação de competências, a responsabilidade pelos resultados oriundos das 

ações e políticas públicas é imputada ao titular ou à liderança delegante. Portanto, 

aos líderes será valiosa a necessidade de sistematizar ou seguir, conforme o 

previsto pela legislação vigente, metodologias de avaliação, monitoramento e 

gestão da organização e de seus liderados, observando e atuando em cima de 

potenciais riscos que poderão ameaçar a consecução dos resultados almejados e 

estipulados (BRASIL, 2014, p. 46). 

Por fim, a liderança deverá estabelecer um sistema de governança interno, 

de maneira transparente e pública, onde serão estabelecidas as obrigações, as 

responsabilidades e os papéis, explicitando questões como a linha de tomada de 

decisão e a responsabilidade por ações e objetivos em âmbito tático e operacional, 

garantindo o balanço de poder dentro do órgão, a fim de manter uma estabilidade 

institucional (BRASIL, 2014, p. 48). 

 

3.2.1.2 Controle 
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Uma das principais ameaças relacionadas à gestão de entidades públicas é 

o nível de risco considerado aceitável decorrente das ações e das políticas públicas 

implementadas. Nos casos em que o risco ultrapassa os limites do aceitável faz-se 

imprescindível uma ação por meio da sistematização do gerenciamento de riscos e 

do controle interno, será feito um mapeamento das principais ameaças e uma 

previsão de ações de mitigação e os responsáveis por elas, no intuito de assegurar 

que seja mantido um desempenho operacional eficiente e condizente com os 

interesses da sociedade (BRASIL, 2014, p. 57). 

Para monitorar os processos de gestão de risco é importante estabelecer e 

sistematizar uma auditoria interna, com funções, responsabilidades e estrutura 

organizacional bem delineadas, para que sua atuação, de forma independente, seja 

baseada por diretrizes sólidas e perenes, para que ela possa agregar valor e 

contribuir para consecução dos objetivos, missão e visão do ente público (BRASIL, 

2014, p. 60). 

Por fim, é imprescindível estabelecer e disseminar a cultura da transparência 

e accountability no âmbito do ente público. No quesito de transparência vale lembrar 

que a publicidade é princípio da administração pública e é imprescindível para a 

validade do ato público, salvo aqueles caracterizados como sigilosos que, no âmbito 

da administração pública federal, estão previstos na Lei nº 12.527 de 18 de 

novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação. Já no que toca o 

accountability, é a necessidade do agente público em prestar contas e ser 

responsabilizado por suas ações, por meio da divulgação de relatórios periódicos e 

em local devidamente reconhecidos pela sociedade, de forma que seja possível o 

ente público aferir a satisfação com os serviços prestados e garantindo que os 

cidadãos possam acompanhar e monitorar o desempenho das políticas públicas 

desempenhadas pelo ente (BRASIL, 2014, p. 62). 

 

3.2.1.3 Estratégia 

 

No intuito de garantir que os entes públicos prestem serviços de qualidade, 

balizados na eficiência e satisfazendo interesses sociais, econômicos e políticos, é 

primordial que se estabeleça um planejamento estratégico, onde se defina 
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diretrizes, objetivos e metas, e que esteja pautado pela demanda da sociedade. 

Para tanto, é necessário o desenvolvimento de canais de comunicação e troca de 

informações eficientes e de fácil acesso, que seja propício para a manutenção de 

um relacionamento efetivo entre agente público e administrados, para que a 

administração pública possa atender, por meio de suas políticas públicas, a todos 

os anseios da sociedade (BRASIL, 2014, p. 49). 

Diante dessas demandas, caberá à administração pública estabelecer onde 

se deseja chegar, identificando quais seus objetivos, sua missão e sua visão, e 

delineando uma estratégia consistente para alcançá-los. Mais ainda, será 

necessário pensar nos desdobramentos da estratégia em ações e políticas públicas 

que consistam em planos táticos e operacionais, de curto e médio prazo, que 

possibilitem aferições e monitoramentos parciais ou segmentados e que possam 

oferecer um balizador para a manutenção ou correção da estratégia de longo prazo, 

considerando e realizando, periodicamente, análises dos cenários internos e 

externos (BRASIL, 2014, p. 53). 

Considerando ainda a complexidade dos cenários e do ambiente em que os 

entes públicos estão inseridos, em especial em um contexto VUCA, o alinhamento 

e a transversalidade das ações e das políticas públicas com diversos atores será 

fundamental para o sucesso da organização. 

Diante, do exposto acima, a seguir, abordaremos ferramentas e práticas que 

podem auxiliar na Governança e na elaboração de um Planejamento Estratégico 

eficiente no âmbito da administração pública. 

 

3.2.2 Ferramenta CANVAS em Governança Pública 

 

No intuito de equipar as instituições públicas com uma ferramenta que 

pudesse transmitir, graficamente, a forma de funcionamento da dinâmica 

organizacional, possibilitando o entendimento dos gestores de como funciona e de 

que maneira são compostos seus sistemas de governança (MARTINS, MOTA & 

MARINI, 2017, p. 55), a ferramenta busca a 

 

“descrição do valor que uma intervenção oferece a um ou mais segmentos 
de beneficiários, e o detalhamento do fluxo de informação, da arquitetura 
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de governança e de sua rede de atores (stakeholders) a fim de produzir 
transformação e valor público sustentável” (MARTINS, MOTA & MARINI, 
2017, p. 56) 

 

As figuras que seguem demonstram uma proposta e um exemplo de como a 

ferramenta foi utilizada pelo Superior Tribunal Militar (ou Justiça Militar da União — 

JMU). 

 

 

Figura 19 — Proposta de Canvas de Governança 

Fonte: Martins, Mota & Marini (2017) 
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Figura 20 — Modelo de Governança STM (JMU) 

Fonte: Martins, Mota & Marini (2017)  

 

3.2.3 Ferramentas para Trabalhar Governança Pública 

3.2.3.1 Liderança 

 

Diante dos aspectos trabalhados anteriormente, uma ferramenta valorosa 

para que se estabeleça uma correta relação entre as competências, habilidades e 

atitudes dos cargos e de seus potenciais ocupantes é realizar uma gestão por 

competência. Para tanto, será necessária a realização do mapeamento, 

identificação dos principais requisitos que o cargo exige e cruzar com as 

características que os ocupantes, ou potenciais ocupantes, possuem. No caso de 

um ocupante exceder os requisitos isso pode significar uma subutilização daquele 

profissional, no entanto, se ocorrer o inverso, significa que existe a necessidade de 

qualificar e capacitar o profissional ou de se escolher um perfil que melhor se 

adeque ao cargo. 
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 Nesse sentido, evidencia-se, inicialmente, a importância de se estabelecer 

processos seletivos que permeiem diversos requisitos para a boa condução do 

cargo pelo profissional. Ora, dessa maneira, os processos seletivos devem 

contemplar avaliações de aptidão técnica, de habilidades e de competências. 

Observa-se também a necessidade de implantação de Planos de Desenvolvimento 

Individuais (PDI), que possibilitam aos agentes públicos se manterem atualizados e 

qualificados para o desempenho de seus cargos conforme as suas carreiras 

progredirem. 

 Uma ferramenta que pode ser útil nesse trabalho de gestão de competências 

é a Matriz 9 box que, de forma resumida, representa o potencial de competências 

que se deseja obter para um determinado cargo e aquilo que o ocupante ou 

potenciais ocupantes apresentam. Serve também como uma ferramenta para se 

estabelecer critérios de sucessão para cargos já ocupados. Abaixo, uma 

demonstração gráfica da ferramenta: 

 

 

Figura 21 — Modelo de Matriz 9 box 

Fonte: Ferreira (2018) 

 

Outro instrumento que deve ser implementado para atender a necessidade 

de se estabelecer as obrigações, as responsabilidades e os papéis dos agentes 
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públicos é uma normativa interna que explicite o enumerado acima. Considerando 

que o agente público deve seguir o princípio da legalidade, ou seja, somente agir 

conforme os preceitos normativos, tal instrumento ganha relevância indiscutível no 

âmbito da governança pública. 

3.2.3.2 Controle 

 

Quando se fala em mecanismos de controle, a gestão do risco consiste na 

identificação, análise e avaliação de riscos, na previsão de respostas aos riscos e 

no seu monitoramento (BRASIL, 2018, p. 36). O manual de Gestão de Riscos do 

TCU apresenta a seguinte esquematização do processo: 

 

 

Figura 22 — Esquematização do Processo de Controle 
Fonte: TCU (2018) 

 

Nesse contexto, a Matriz de Gestão de Risco, também conhecida como 

matriz de probabilidade e impacto, apresenta-se como ferramenta mais utilizada 



70 
 

 

para mensurar, avaliar e ordenar os fatores e fenômenos de riscos que podem afetar 

a consecução dos objetivos de um determinado ente público. O antigo Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG), em 2017, estabeleceu um Guia 

de Matriz de Risco, em que utilizou as matrizes, abaixo representadas, na escala 

5x5, em tabelas. 

 

 

Figura 23 — Matriz de Risco em Escala 5x5 

Fonte: MPOG (2017) 

 

Com o risco identificado, o próximo passo é desenvolver uma sistemática de 

resposta às ameaças previstas, considerando o seu apetite ao risco, assim como 

seus custos e benefícios. Entre as possíveis respostas estão: evitar, reduzir, 

compartilhar (transferir) ou aceitar. Nesse plano é necessário identificar o risco e a 

maneira de como reagir a ele, indicando um plano de ação correspondente, 

conforme a figura a seguir: 

 

  

Tabela 2 — Correlação Probabilidade x Impacto da Matriz de Risco 

Fonte: Elaborada pelos autores com base em MPOG (2017) 

 

Ademais, ainda inseridas em mecanismo de controle, estão ações que 

possam estimular a transparência e  accountability. Nesse campo e em decorrência 
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das novas tecnologias da informação, existem duas frentes de iniciativa 

governamental que vemos com frequência, sendo uma decorrente da outra. 

A primeira iniciativa é a dos Portais de Transparência, onde é possível ter 

acesso livre e muitas vezes em tempo real de informações relacionadas à gestão 

da máquina pública, desde questões relacionadas à formulação e execução do 

orçamento até questões procedimentais e administrativas. Hoje, por exemplo, é 

mandatório que toda instituição financiada por dinheiro público divulgue em seus 

endereços eletrônicos a relação de funcionários e sua remuneração. Outras duas 

iniciativas de destaque são o Portal Estatístico de Pessoal do Governo Federal, 

figura abaixo, e o Portal da Transparência. No primeiro, é possível obter 

informações estatísticas atualizadas sobre despesas com pessoal, lotação de 

servidores e números de aposentados, por exemplo. No Portal da Transparência do 

Governo Federal é possível encontrar informações sobre orçamento do poder 

executivo federal com despesas e receitas; os programas de governo; contratações 

e licitações; gastos com passagens e diárias; convênios; e outras ações do poder 

executivo federal. 

 

Figura 24 — Painel Estatístico de Pessoal do Governo Federal 
Fonte: Ministério da Economia (2019) 
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As ações descritas acima são decorrentes da Lei de Acesso à Informação. 

No entanto, essa iniciativa evoluiu para a divulgação diária dos trabalhos realizados 

pelo ente público, por meio de canais de televisão ou vídeo, disponibilizados na rede 

mundial de computadores para acompanhamento de qualquer cidadão. 

Experiências exitosas nesse sentido são a TV Justiça, a TV Câmara e a TV Senado, 

onde é possível acompanhar os trabalhos realizados no cotidiano dos referidos 

órgãos públicos. 

 

 

Figura 25 — Acompanhamento em tempo real das Ações da Adm. Pública — Exemplo TV 

Justiça 

Fonte: TV Justiça (2019) 

 

Por fim, passamos recentemente a observar que, com a evolução da 

tecnologia da informação, as administrações públicas passaram a disponibilizar 

serviços e informações em tempo real. Algumas chegam a utilizar o termo Smart 

City, ou Cidades Inteligentes, para definir essa aproximação da gestão pública com 

o cidadão, o que, em princípio pode ser prematuro, pois o conceito contempla a 

utilização de recursos de Internet of Things (IoT) na gestão do espaço urbano, o Big 

Data na identificação e na análise das informações disponibilizadas pelos cidadãos 

e a governança algorítmica, captando dados e analisando, tornando-se base de 

políticas públicas ou ações da administração pública por meio de algoritmos. Ou 
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seja, no conceito de Cidades Inteligentes existe uma decisão gerencial feita após a 

análise dos dados levantados e, portanto, a mera oferta de serviços públicos ou a 

desburocratização deste por meio de ferramentas na rede mundial de 

computadores não são suficientes para atender os requisitos conceituais de Smart 

City. Não obstante, a utilização da tecnologia para oferecer melhores serviços 

públicos e agregar valor é salutar e pode ser observada em diversas ações de 

sucesso. O estado de São Paulo, por exemplo, oferece um aplicativo denominado 

SP Serviços, no qual o cidadão pode ter acesso a diversos serviços públicos de 

maneira otimizada e eficiente. No entanto, quando falamos em Cidades Inteligentes 

observamos a experiência de Barueri, que utiliza sensores em seus sinais de 

trânsito para regular o fluxo de automóveis em diversos cruzamentos da cidade e 

que podem ser acompanhados em tempo real por meio de aplicativos e do endereço 

eletrônico da administração municipal. Logo, nesses casos, observa-se como 

ferramentas de TI, como os aplicativos, têm auxiliado no incremento da governança 

pública. 

Outra questão importante para se trabalhar mecanismos de controle é o 

accountability, que, quando tratada no âmbito da administração pública brasileira, 

está atrelada às leis e normas vigentes. Afinal, não se pode menosprezar que em 

nossa Constituição Federal está previsto que o agente público represente os 

interesses da sociedade e que suas ações somente podem estar pautadas no fiel 

cumprimento da legislação — princípio da legalidade. Portanto, infere-se que 

aqueles que agirem em desacordo com as normas vigentes deverão ser 

sancionados conforme legislação. O regime jurídico único dos servidores públicos 

civis da União, Lei nº 8.112/90, já prevê, em seu Capítulo IV: Das Responsabilidades 

do Agente Público sua responsabilização civil, penal e administrativa. Conclui-se, 

dessa forma, que o accountability é parte presente do cotidiano do agente público 

que institucionalmente, por exemplo, tem o processo administrativo disciplinar 

(PAD) como principal ferramenta de responsabilização de seus atos administrativos. 

 

3.3 Ferramentas para Trabalhar o Mecanismo de Estratégia na 

Governança Pública 
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As ferramentas utilizadas para o estabelecimento de estratégias da 

administração pública no intuito de atender os anseios da sociedade são aquelas 

utilizadas no Planejamento Estratégico e, por isso, as abordaremos a seguir. 

O intuito de realizar o Planejamento Estratégico é prover os gestores com a 

capacidade de estruturar ações estratégicas de médio e longo prazo, considerando 

potenciais mudanças no ambiente interno e externo da organização, para que se 

possam alcançar seus objetivos. Para tanto, é necessário que a instituição tenha 

conhecimento de sua atual situação, para onde ela quer chegar e de qual maneira 

ela quer chegar lá. De forma mais conceitual, é imprescindível identificar os 

referenciais estratégicos, uma análise ambiental e a definição de objetivos 

estratégicos, metas e ações, que deverão ser monitorados de forma constante para 

que potenciais mudanças de direção ou correção de estratégias possam ser 

realizadas. 

 

3.3.1 Referenciais Estratégicos 

 

O referencial estratégico, ou o pensamento estratégico, da organização é o 

momento de reflexão da instituição, quando serão identificados qual é a sua 

essência, qual o seu propósito, quais são as características que devem permear 

seus quadros funcionais diante de seu posicionamento institucional de atuação. De 

forma objetiva, é quando se estabelece a visão, a missão e os valores. 

Segundo Hamel e Prahalad, algumas questões podem ser realizadas para 

auxiliar a instituição a identificar fatores básicos de sua existência e que servem 

como alicerce para o desenvolvimento organizacional (PRAHALAD & HAMEL, 

1990) e, apesar de terem sido desenvolvidas para empresas, com alguns ajustes 

podem ser aplicados à administração pública, são elas: 

 

● O que devemos continuar fazendo no futuro?  

● O que não devemos mais fazer no futuro?  

● O que não fazemos hoje e que devemos começar a fazer?  

● O que a sociedade (cliente) busca? 
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As perguntas acima mencionadas servirão de base para que se possa 

trabalhar os conceitos de visão e missão. A visão é o conceito de futuro da 

instituição, como ela gostaria de ser reconhecida no futuro, representando um 

desejo, um desafio que mantém a sinergia dos colaboradores, servindo como 

motivação das ações institucionais. Nesse aspecto, é importante diferenciar a visão 

do líder da instituição e da organização em si, que podem, naturalmente, ser 

diferentes. Uma instituição, por exemplo, pode ter um líder visionário, mas que não 

está em acordo com a visão da instituição. Algumas perguntas que podem auxiliar 

na elaboração de uma visão são: 

 

● O que desejamos realizar?  

● Como queremos ser reconhecidos?  

● Qual desafio nos motivará? 

● O que queremos ouvir de nossos clientes (sociedade), de nossos 

pares e de nossos stakeholders? 

 

Já a missão é a definição do propósito da entidade, a razão de sua existência 

e, no caso da administração pública, deve-se buscar como orientação a legislação 

que a cria, onde estará a delimitação de sua atuação. A missão é aquilo que orienta 

os colaboradores no desempenho de suas ações e funções cotidianas. Algumas 

perguntas que podem auxiliar nessa definição são: 

 

● Qual o propósito da instituição? 

● Quais ações desempenha para atingir seu propósito? 

● Qual o escopo de sua atuação? 

● Qual sua contribuição ou responsabilidade social e ambiental? 

 

Por fim, deve-se identificar os valores nos quais as ações e os colaboradores 

da organização estarão pautados. São um conjunto de princípios e crenças que 

regem as atividades da instituição, conferindo-lhe autenticidade, sem abdicar ou 

esquecer da história da entidade. É indispensável que os valores reflitam a realidade 

do comportamento habitual de seus líderes e colaboradores, ou seja, eles precisam 
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ser verdadeiros, condizentes com a realidade da organização, afinal serão por eles 

que decisões e comportamentos serão balizados. 

A definição de visão, missão e valores serão os alicerces para o 

estabelecimento das rotinas administrativas e das políticas ou normas internas 

adotadas pela instituição como, por exemplo, a política de capacitação ou de 

atenção à saúde dos colaboradores. 

 

3.3.2 Análise dos ambientes — interno e externo 

 

Com os referenciais estratégicos definidos, infere-se que a organização 

compreende sua natureza de ação e o passo seguinte é identificar o ambiente no 

qual ela está inserida. Neste ponto será primordial que os funcionários 

compreendam não apenas o cenário atual, mas também os potenciais 

desdobramentos e evoluções que fatores internos e externos podem acarretar. Em 

outras palavras, é um exercício para entender e identificar quais fatores serão 

imprescindíveis para o desenvolvimento da entidade no médio e longo prazo, para 

que estes possam ser monitorados e, se possível, influenciados. 

Dessa maneira, a primeira ferramenta a ser trabalhada é o desenvolvimento 

de cenários. Para tanto, inicialmente, será necessária identificação de ambientes 

gerais ou de macrocenários que possam afetar diretamente a instituição, dentre 

eles: demográfico, econômico (nacional e internacional), político, social, tecnológico 

e orçamentário. Em função desses macrocenários poderão ser feitos diversos 

prognósticos, otimistas e pessimistas, e suas combinações, conforme sua 

relevância para o desenvolvimento da instituição, determinarão o viés dos cenários 

apresentados, que poderão ser escalonados do mais pessimista até o mais otimista, 

assim como conferirão graus de probabilidade. Importante destacar que, com o 

desenvolvimento tecnológico, ferramentas de TI conseguem fazer cruzamento das 

informações que compõem os cenários e classificá-los dentro de uma escala de 

probabilidade e de otimismo, ou pessimismo. De forma simplificada, esse trabalho 

deve apresentar, pelo menos, três cenários — um pessimista, um otimista e um 

intermediário — que serão avaliados pelos tomadores de decisão da instituição ou 

por um grupo por eles indicados, para que seja selecionado o cenário com que a 
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empresa irá trabalhar para um determinado período. A identificação de um cenário 

proporcionará à instituição a possibilidade de se preparar para situações diversas, 

favoráveis ou adversas, que influenciarão no seu desempenho. 

Com um cenário escolhido, passa-se a trabalhar com uma das ferramentas 

mais utilizadas na análise de cenários: a Matriz SWOT, ou FOFA. A ferramenta é 

uma matriz de quatro quadrantes que, com base no cenário apresentado, a 

instituição deverá fazer uma análise dos ambientes internos (forças e fraquezas) e 

externos (oportunidades e ameaças). 

No ambiente interno estão relacionados a fatores internos da instituição, 

como o aproveitamento eficiente, eficaz e efetivo de seus recursos, sejam eles de 

qual natureza for. Aspectos considerados de força, portanto, são aqueles que 

colocam a instituição em vantagem ou em destaque, enquanto as fraquezas atuam 

no sentido contrário, são os fatores vistos como uma desvantagem ou uma 

dificuldade da instituição. Forças e fraquezas nada mais são do que os Fatores 

Críticos de Sucesso (FCS) da instituição que, em outras palavras, são as condições 

ou pré-requisitos necessários para o seu bom desempenho. 

No ambiente externo, encontramos as oportunidades e as ameaças. Assim, 

as oportunidades são fenômenos externos que podem proporcionar à instituição 

uma maior facilidade ou propensão a alcançar seus objetivos, enquanto as ameaças 

atuam como uma força inversa, ou seja, são fenômenos que têm potencial para 

trazer obstáculos ou dificuldades para o sucesso da instituição. 

Diante da identificação das forças, das fraquezas, das oportunidades e das 

ameaças é importante estabelecer uma matriz para o cruzamento de dados de 

forma que possa ser graduado ou escalonado a uma potencial interferência nas 

atividades da instituição. 

Abaixo, uma demonstração gráfica de uma matriz SWOT: 
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Figura 26 — Matriz SWOT 

Fonte: (ROA, 2017) 

 

Ao fazer o cruzamento dos dados da Matriz SWOT e considerando a análise 

de cenário escolhida, os tomadores de decisão poderão identificar uma estratégia 

de atuação para o período. Existem quatro tipos de estratégia: a de sobrevivência, 

quando a organização se percebe como ameaçada e sua existência está em 

questão; a de manutenção está relacionada a uma atuação de continuidade das 

ações, evitando abordagens drásticas para se alcançar os objetivos estabelecidos; 

a de crescimento está atrelada à identificação de oportunidades para ampliar as 

ações da instituição e, por fim, a estratégia de desenvolvimento trabalha com o 

conceito de evolução das ações da instituição por meio de um cenário propício de 

oportunidades que se apresentam. 
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Figura 27 — Matriz SWOT e Estratégia Institucional 

Fonte: ABRAPP (2007) 

 

3.3.3 Objetivos estratégicos, metas e planos de ação — o 

desdobramento estratégico 

 

O trabalho de desdobramento estratégico é, possivelmente, o mais popular 

entre os gestores, afinal é quando se define os objetivos estratégicos da 

organização e como eles se desdobram em metas e nos planos de ação. 

O objetivo estratégico deve estar alinhado com os referenciais estratégicos e 

precisam ser definidos com atenção aos resultados da Matriz SWOT, ou seja, não 

faz sentido ter um objetivo estratégico que reflita uma estratégia de crescimento, 

enquanto na análise foi identificada a necessidade de se implantar uma estratégia 

de sobrevivência. São sentenças que determinam a busca por resultados, seja de 

forma qualitativa ou quantitativa, podendo abordar questões macro ou micro da 

organização, com resultados esperados em prazo variável — curto, médio ou o 

longo. 
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Com os objetivos estratégicos definidos, é hora de priorizá-los. Para tanto, é 

possível utilizar uma matriz de gravidade, urgência e tendência (GUT). Nela a 

gravidade é definida como qualquer fenômeno que pode afetar de forma decisiva a 

organização. Já a urgência está relacionada a quão importante é a pressão temporal 

influenciando o objetivo. Por fim, a tendência está relacionada à probabilidade de a 

situação se agravar caso o objetivo não seja alcançado ou caso as ações para 

alcançá-lo sejam postergadas. As três vertentes deverão ser escalonadas para que 

se coloque em uma matriz e para que seja feito um gráfico a partir dele, conforme 

os exemplos abaixo: 

 

  

Tabela 3 — Matriz GUT 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

  

Figura 28 — Gráfico de Avaliação da Matriz GUT 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Com os objetivos estratégicos definidos e priorizados, o desdobramento deve 

seguir para estipular as metas e os planos de ação estratégica. A meta, de maneira 

geral, é um escalonamento do objetivo dentro de um prazo e funciona 

especialmente bem quando o objetivo estratégico é quantitativo. Por exemplo, uma 

prefeitura estabelece que em cinco anos o objetivo estratégico é ampliar a marcação 
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de consultas pelo aplicativo em 15%. Nesse caso, as metas podem ser 

estabelecidas como um crescimento anual de 3%, por exemplo. O mais importante, 

no entanto, é que as metas sejam acompanhadas e monitoradas de forma periódica 

para a avaliação das ações e possíveis correções de rumo. 

Quando falamos em ações é em razão de até aqui termos falado de onde 

queremos chegar no longo prazo (objetivo estratégico) e no curto prazo (metas), 

mas não falamos como iremos realizar isso. O plano de ações é exatamente isso: 

o instrumento que poderá orientar como a instituição poderá alcançar os resultados. 

Uma ferramenta que é comumente utilizada para trabalhar o planejamento de ações 

é a 5w2h, que em inglês, refere-se a 

● What? — escopo, os objetivos da ação; 

● When? — período em que ação será executada; 

● Who? — os responsáveis pela ação; 

● Why? — o motivo da ação ser feita; 

● Where? — local ou âmbito em que a ação será tomada; 

● How? — a descrição da ação, a forma pela qual ela se dará; 

● How much? — o custo previsto dessa ação. 

Abaixo, uma demonstração gráfica de um exemplo de tabela 5w2h, 

observando que nela ainda está incluso o campo indicadores, que serve para o 

monitoramento periódico da ação: 

 

  

Tabela 4 — Matriz 5W2H 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

O desdobramento estratégico, portanto, trabalha uma correlação dos 

objetivos estratégicos, das metas e das ações. Para tanto, existe uma ferramenta 

específica para esse trabalho ser visto de forma macro, que demonstraremos a 

seguir: o balanced scorecard (BSC). 
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3.3.4 Balanced Scorecard (BSC) 

 

O BSC tem a função primária de auxiliar os gestores na implementação e no 

monitoramento das estratégias sob a perspectiva da aprendizagem e crescimento 

organizacional dos clientes (sociedade), dos processos internos e das finanças. Em 

outras palavras, a ferramenta pretende apresentar uma visão transversal do 

planejamento estratégico da instituição, contemplando uma integração das diversas 

áreas e objetivos. 

Segundo Kaplan e Norton, com o BSC é possível fazer uma correlação do 

planejamento estratégico no setor financeiro da instituição com as demais áreas 

(KAPLAN & NORTON, 1997, p. 8). “O balanced scorecard traduz a missão e 

estratégia institucional num conjunto abrangente de medidas de desempenho que 

serve de base para um sistema de medição e gestão estratégica” (KAPLAN & 

NORTON, 1997, p. 2). 

Na perspectiva financeira, está relacionado à sobrevivência financeira e 

orçamentária da instituição. Em última análise, visa a otimização da utilização dos 

recursos. A pergunta que deve ser feita é: quais objetivos devem existir para 

otimizar os recursos financeiros e orçamentários de forma a contribuir para a 

satisfação do cliente? 

Já na perspectiva de clientes (sociedade), está relacionado à sua satisfação 

e objetivos que possam trabalhar o valor agregado oferecido pela instituição à 

sociedade: o que devo proporcionar ou agregar valor para satisfazer e atender os 

anseios dos cidadãos? 

Na perspectiva de processos internos é onde se identifica os processos 

críticos para instituição, os quais devem ser especializados para que possam ter um 

impacto direto na experiência do cliente: quais objetivos preciso para incrementar a 

eficiência dos processos internos e maximizar o valor agregado percebido pela 

sociedade? 

Por fim, em aprendizagem e crescimento, os objetivos devem refletir a 

infraestrutura administrativa e física, assim como garantir as competências técnicas 

devidas para o desempenho adequado: quais são os objetivos que motivam meus 
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funcionários e proporcionam um ambiente de trabalho adequado para o bom 

desempenho laboral? 

Abaixo, segue uma representação gráfica de como essas perspectivas se 

relacionam: 

 

 

Tabela 5 — Perspectivas do Mapa Estratégico 

Fonte: Kaplan & Norton (1997) 

 

As perspectivas acima descritas comporão o Mapa Estratégico da instituição, 

onde os objetivos estratégicos estarão divididos conforme sua perspectiva, 

considerando a visão, a missão e os valores definidos. Ou seja, é uma 

representação gráfica de causa e efeito dos objetivos estratégicos e que deverão 

ser desdobrados em metas e ações estratégicas. Abaixo, uma representação 

gráfica do mapa estratégico do Ministério Público Federal (MPF): 
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Figura 29 — Mapa Estratégico MPF 

Fonte: MPF (2019) 

 

Ao desdobrar o mapa estratégico poderemos identificar metas, ações 

estratégicas e indicadores que auxiliarão a compreender melhor a correlação 

existente entre eles. Abaixo uma demonstração gráfica: 
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Figura 30 — Mapa Estratégico: Desdobramento Estratégico 
Fonte: CEFET/MG (2019) 

 

Por fim, buscando compreender como cada um dos tópicos abordados estão 

correlacionados entre si e em relação ao seu tempo de planejamento, utiliza-se a 

representação gráfica abaixo em forma de pirâmide, que possibilita resumir, em 

maneira temporal, a importância de cada um dos tópicos apresentados. 
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Figura 31 — Pirâmide Estratégica 

Fonte: ABRAPP (2007) 

 

3.3.5 Indicadores e Metas para o Planejamento Estratégico Municipal 

 

Em decorrência dessas observações sobre BSC, missão, objetivos e 

indicadores, identifica-se a importância de estabelecer referenciais de desempenho. 

Considerando ainda a importância da avaliação de políticas públicas, afinal somente 

por meio delas será possível estabelecer uma relação de causa e efeito entre a 

ação de uma ação da administração pública e o desenvolvimento (ARRETCHE, 

1998, p. 30-31). Constatou-se que somente a competição eleitoral seria insuficiente 

para assegurar uma avaliação eficaz de políticas públicas e garantir o 

desenvolvimento social e econômico. Uma das formas de se alcançar isso é por 

meio do “controle da administração pública pelos resultados das políticas e dos 

programas governamentais” (CENEVIVA & FARAH, 2012, p. 995). 

Pensamento atribuído a Peter Drucker afirma que “o que pode ser medido, 

pode ser melhorado”, e em conformidade com essa lógica o monitoramento das 

ações da administração deve ser avaliado e acompanhado. Matias Spink aborda a 

avaliação das políticas públicas de forma mais construtivistas e a pondera: 

 

“A avaliação precisa ser entendida não como auditoria ou cobrança, mas, 
antes de mais nada, como uma parte integral da construção cotidiana da 
democracia. Ou seja, a avaliação é necessária não porque é mais científico 
agir assim, ou porque o agir profissional sem avaliação é arrogância e 
prepotência, mas porque a maneira em que pensamos e concebemos a 
avaliação faz uma diferença fundamental para a maneira que construímos 
as nossas práticas sociais coletivas diárias; a maneira que atribuímos 
valor.” (SPINK, 2001, p. 13) 

 

Independente da maneira de como é vista ou feita a avaliação ou 

acompanhamento das ações estratégicas e políticas públicas, o fundamental é que 

ela seja feita de forma efetiva e dentro de parâmetros e expectativas realistas. 

Conforme o indicado e sugerido pela Prefeitura de São de Caetano do Sul, o Índice 

de Efetividade da Gestão (IEGM) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

da ONU (ODS) podem servir como parâmetro ou referência de desempenho. O 

primeiro pode servir como indicador de resultado para as ações, enquanto o 
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segundo pode servir como orientador no estabelecimento de objetivos e, 

principalmente, como metas. 

 

3.3.5.1 Índice de Efetividade da Gestão — IEGM 

 

Voltando a lente para a questão da política pública no Brasil e sua inserção 

na esfera das estruturas de avaliação, controle e fiscalização, destacamos o 

Tribunal de Contas e o Ministério Público, estruturas tradicionais em termos de 

regras legais, cuja operacionalidade se desenvolve no âmbito de uma divisão de 

trabalho e de etapas que precisam ser cumpridas. A estrutura no Ministério Público 

tem uma preocupação em olhar o que o gestor está fazendo, que é um olhar 

fundamentalmente legalista que, de certa forma, reforça a nossa característica de 

ser um país em que a natureza da auditoria é a tradicional, cujo principal objetivo é 

fazer com que as unidades e os indivíduos sigam determinados critérios ou normas 

aplicáveis para realizar operações e desempenhar tarefas. Em síntese, o principal 

objetivo desses órgãos consiste em realizar um accountability de regularidade. 

Isso nos levou a desenvolver uma cultura de indicadores de controle de 

processos, que resultou em uma padronização, o que pode ser uma camisa de força 

para o setor público, no sentido de que indicadores voltados aos resultados 

permitiriam maior criatividade e inovação da gestão pública. Mudar a estrutura do 

sistema teria consequências jurídicas, pois haveria a necessidade de mudar a forma 

de funcionamento da administração pública, com o direito administrativo se 

adaptando ao novo cenário. 

A natureza do setor público é voltada também aos serviços entregues para a 

população, o que exige dinamismo, flexibilidade e inovação, demandando a criação 

de uma estrutura conflitante com o sistema corrente de auditoria tradicional, 

fundamentada no legalismo do Tribunal de Contas e Ministério Público. Sendo a 

estrutura de controle no Brasil eminentemente jurídica, ela acaba sendo onipotente, 

e sair do padrão para inovar significa, para o gestor público, assumir um grande 

risco pessoal. Portanto, de certa forma, o sistema é travado. Sistemas ideais seriam 

estruturas estabelecidas para gerar informação, com o controle permanecendo nas 

eleições e audiências públicas, e realizados por estruturas de governos mais 
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permeáveis e transparentes e menos estanques e opacas.  Governos locais onde o 

cidadão fosse chamado mais vezes para decidir, com um Tribunal de Contas e 

Ministério Público assumindo uma atuação menos punitiva, com um controle menos 

judicializado e, por outro lado, um controle social mais forte, incentivaria a criação 

de uma estrutura de informação e comunicação que, a partir dela, o cidadão poderia 

decidir o rumo das políticas públicas. Seria uma concepção de estrutura diferente 

e, sem dúvida, mais democrática. Contudo, bem mais difícil de implantar, pois seria 

preciso transformar totalmente a estrutura existente. 

No entanto, em 2011 o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), 

a partir do sistema da Divisão de Auditoria Eletrônica de São Paulo (AUDESP) — 

que era uma grande estrutura de base de dados e informações que substituiu a 

auditoria manual — criou o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), 

ferramenta que pode ser empregada para avaliar o nível de desempenho das 

gestões municipais, com o objetivo tanto de implantar regras de gestão, como 

representar os interesses da sociedade, induzir o desenho de estruturas de governo 

para utilizá-los de uma forma mais eficiente e se aproximar da sociedade. 

Para que esse trabalho funcionasse, era necessário que as prefeituras 

tivessem a capacidade de usar esse sistema satisfatoriamente, o que levou à 

criação do primeiro indicador de governança e capacidade tecnológica, o i-Gov-

TI/TCESP, concebido para verificar se os municípios tinham capacidade de realizar 

uma gestão baseada em tecnologia. A partir de 2013 criaram-se os demais 

indicadores do IEGM, separados em 7 dimensões: além do i-gov/TI, criou-se o i-

fiscal, i-educ, i-saúde, i-amb, i-cidades e i-planejamento. 

O IEGM é um conjunto de indicadores que pode servir para que os municípios 

se apropriem de suas informações para planejarem a partir do diagnóstico realizado 

por eles, fornecendo um norte para a política pública. Porém, os indicadores do 

IEGM são mais voltados ao processo do que aos insumos, produtos e resultados. 

Ainda que não olhe efetivamente os resultados de imediato, espera-se que ele 

permita aos municípios atingirem melhores resultados, já que o sistema de 

avaliação do IEGM tem o potencial de conduzir os municípios a uma melhoria na 

aquisição de insumos, desenvolvimento de processos e entrega de produtos.  

Portanto, o sistema de controle pode ser concebido como um sistema que não vai 
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apenas municiar o controle social, mas também permitir uma aprendizagem da 

administração para melhorar seus processos a fim de alcançar resultados mais 

efetivos, ou seja, olhar os indicadores, aprender com o que está havendo, melhorar 

o modelo de gestão e cumprir as principais metas pactuadas.  

Em São Paulo, o Tribunal de Contas do Estado (TCESP) já realizou algumas 

edições utilizando essa ferramenta, envolvendo uma parcela dos municípios 

paulistas.   

O IEGM/TCESP se constitui em um modelo matemático, composto, 

conforme citado anteriormente, por sete indicadores setoriais com foco na 

infraestrutura e processos das administrações públicas municipais: 

- educação: avaliação escolar, infraestrutura, merenda escolar, transporte 

escolar, uniformes etc. 

- saúde: atenção básica, saúde da família, campanhas de vacinação, 

tratamento de doenças específicas etc. 

- planejamento: consistência entre o planejamento e a execução, coerência 

entre metas alcançadas e recursos dispendidos, resultados alcançados e impacto 

nos indicadores etc. 

- fiscal: análise da execução financeira e orçamentária, aplicação de recursos 

vinculados, transparência, obediência aos limites estabelecidos em lei etc. 

- ambiental: ações relacionadas ao meio ambiente que impactam na 

qualidade de vida dos munícipes, resíduos sólidos, educação ambiental etc. 

- cidade: planejamento para proteção dos cidadãos em caso de sinistros e 

desastres, plano de contingência, infraestrutura de Defesa Civil etc.  

- governo/tecnologia da informação: uso da informática em prol do cidadão, 

segurança da informação, transparência, capacitação de pessoal etc. 

A ferramenta avalia os seguintes atributos de controle externo: específico — 

mede características particulares da gestão municipal; mensurável — avaliação do 

desempenho; acessível — insumo para planejamento da fiscalização; relevante — 

instrumento de controle; e oportuno — tempo adequado para a fiscalização. 

Após coleta e avaliação das informações prestadas pelas prefeituras, a 

efetividade da gestão pública é enquadrada em uma das faixas de resultados 

abaixo: 
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Figura 32 — Faixas de Resultados 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (2019) 

 

No gráfico da figura abaixo é possível verificar a evolução da faixa de 

resultados nos últimos anos. 

 

 

Figura 33 — Evolução dos resultados no Estado de São Paulo 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (2019) 

 

O IEGM/TCESP também utiliza outros indicadores, além dos sete já citados. 

São eles:  

- Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que avalia, entre 

outros quesitos, a aprovação e a média de desempenho de alunos de Língua 

Portuguesa e matemática; 

- relação do gasto anual/educação por aluno matriculado por nota, no IDHM 

da Educação, que avalia, entre outros aspectos, a longevidade, educação e renda 

(IDGHM), o a cesso à educação (IDHM-Educação); 

- relação gasto anual com educação/aluno matriculado por nota, no IDEB, 

que considera aspectos como fluxo escolar e média de desempenho; 
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- Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), do Instituto e Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), com enfoque nas perspectivas de saúde e educação; 

- a relação gasto anual com saúde/habitante, por nota no IDHM — 

Longevidade, considerando o IDHM sob a perspectiva da longevidade e 

oportunidade de viver uma vida longa e saudável; e 

- o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), na perspectiva da infraestrutura, 

que  avalia aspectos como acesso aos serviços de saneamento básico e de 

mobilidade urbana. 

Com isso, é possível inferir o quão amplo e complexo é o indicador, que 

avalia os aspectos mais variados da administração pública municipal, contribuindo 

para a determinação do grau de efetividade em que as políticas públicas são 

implementadas nesses entes federativos. 

Segundo o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no ano de 2017, 644 

municípios do estado foram fiscalizados e todos responderam ao questionário do 

IEGM — o estado de São Paulo possui 645 municípios e a cidade de São Paulo é 

fiscalizada pelo Tribunal de Contas do próprio município. 

Os orçamentos desses municípios, somados, superam os 110 bilhões de 

reais, com reflexos na vida de quase 33 milhões de pessoas, segundo dados do 

próprio TCESP, de onde depreende-se a importância que essa ferramenta pode vir 

a ter na gestão dos municípios paulistas, funcionando como um mecanismo de 

estímulo para as boas práticas de gestão.  

A metodologia do IEGM/TCESP se identifica também com diversos aspectos 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações 

Unidas (ONU), a respeito dos quais trataremos a seguir. 

 

3.3.5.2 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável — ODS 

 

Enquanto o IEGM é uma metodologia que tem por objetivo medir a 

efetividade da gestão pública municipal utilizando indicadores que permitem avaliar 

o grau de desempenho desses órgãos, os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), criados pela Organização das Nações Unidas em 2015, têm 

objetivos macro, como a erradicação da pobreza, a proteção do planeta, a busca da 
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prosperidade para todos e a paz universal, se constituindo em uma agenda global 

de desenvolvimento sustentável a ser alcançada por todos os países aderentes até 

o ano de 2030. 

A declaração elaborada pela ONU em 2015 contempla 17 objetivos e 169 

metas. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, segundo esse documento, 

são os seguintes: 

 

“- acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; 
- acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da 
nutrição e promover a agricultura sustentável; 
- assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar em todos, em todas 
as idades; 
- assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; 
- alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e 
meninas; 
- assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento 
para todos; 
- assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível 
à energia para todos; 
- promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 
emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos; 
- construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva 
e sustentável e fomentar a inovação; 
- reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles; 
- tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 
resilientes e sustentáveis; 
- assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; 
- tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus 
impactos; 
-  conservação e uso sustentável dos oceanos, dos martes e dos recursos 
marinhos para o desenvolvimento sustentável; 
- proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 
terrestre, gerir de forma sustentável as florestas, combater a 
desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de 
biodiversidade; 
- promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis; 
- fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para 
o desenvolvimento sustentável.” (ONU, 2019) 

 

As 169 metas decorrem dos objetivos acima transcritos. 

Essa agenda global tem o ano de 2030 como marco para a conclusão da 

implantação dos objetivos e metas sustentáveis pelos países signatários. 
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3.3.5.3 Comparação e Correlação IEGM e ODS 

 

A agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da ONU oferece um 

caminho interessante no intento de aglutinar indicadores e metas de uma forma 

interligada entre as diferentes políticas públicas, trazendo uma visão sistêmica em 

sua abordagem. Os processos e operações do governo atravessam uma maior 

percepção da política pública integrada intersetorialmente, e os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) colocam essas correlações com clareza. Além 

dos próprios indicadores e metas, como o IEGM, que promovem um mecanismo 

eficiente de prestação de contas e de controle social, há uma oportunidade para os 

gestores públicos se comunicarem com nitidez junto à sociedade civil para a 

prestação de contas da política pública e seu rumo, através da linguagem acessível 

dos ODS. Ou seja, associar o IEGM às metas dos ODS é uma forma de atingir com 

eficácia e transparência na gestão pública, de modo a fazer chegar à população as 

informações que lhes pertencem. Afinal de contas, a agenda 2030 prevê o 

fortalecimento da democracia e das instituições através de processos participativos, 

transparentes e da prestação de contas, qualificando as políticas públicas. 

 

“[...] A convergência entre os índices e os objetivos da Agenda 2030 é 
enorme. Dos 17 ODS internacionalmente definidos, 9 estão no IEGM. Além 
disso, outros 31 quesitos abordam assuntos diretamente ligados às metas 
estabelecidas pelo pacto. Diante dessa afinidade, o indicador será usado 
como ferramenta oficial da ONU para o monitoramento da evolução da 
Agenda 2030 em todo o Estado de São Paulo.” (Cartilha TCESP/OF, 2018) 

 

Nessa direção e no âmbito do estabelecimento de uma sociedade atuante e 

influente na política pública, o papel dos governos locais vai adquirir mais relevância 

na medida em que houver maior protagonismo dos Tribunais de Contas dos 

municípios e dos estados na esfera da agenda de desenvolvimento sustentável, que 

pressupõe muita capacidade e competência para conseguir fazer políticas que 

sejam integradas. A política pública no âmbito da agenda 2030 e a vinculação da 

prestação de contas aos ODS fornecem mecanismos para que a política aconteça 

no território, de forma democrática e sustentável. 

Os tipos de auditorias aplicadas pelos Tribunais de Contas são a Auditoria 

de Demonstrações Financeiras, ou seja, uma avaliação contábil do órgão auditado; 
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a Auditoria de Conformidade, a mais tradicional, que afere se os governos estão 

atendendo os preceitos que traz a nossa Constituição, que estabelece, por exemplo, 

mínimos a serem aplicados em Saúde e Educação, ou se a Lei de Responsabilidade 

Fiscal está sendo atendida, e a Auditoria Operacional, que é complexa e está cada 

vez mais ganhando força, pois traz a ideia de efetividade. Esse tipo de auditoria 

analisa programas de governos específicos em determinadas áreas, onde é feito 

um levantamento desde o seu planejamento — a existência ou não de metas, como 

está sendo feito o acompanhamento pelo governo e se o resultado está sendo 

entregue para a população. 

No campo operacional é possível estabelecer uma conexão grande com os 

ODS, pois os Tribunais de Contas acabam analisando e avaliando se esses 

objetivos foram incorporados ao planejamento, se as políticas públicas se 

relacionam com os ODS, se foram definidas metas e se elas correspondem à 

realidade dos governos locais, como está sendo feito o monitoramento pelos 

próprios municípios, como é feita a prestação de contas do alcance dessas metas 

e, finalmente, as recomendações que podem ser estabelecidas pelos Tribunais de 

Contas daquilo que não está adequado e que pode ser aperfeiçoado, cabendo ao 

gestor público, pela prerrogativa da discricionariedade, definir dentro da realidade 

local quais as prioridades do seu governo.  

Os ODS são símbolos gráficos que, mesmo chamando a atenção, soam 

distantes e inacessíveis pelo fato de terem sido produzidos em âmbito internacional, 

gerando uma dúvida para o gestor público se é realmente necessário se 

comprometer com eles. Entretanto, é importante ressaltar que a nossa Constituição 

estabeleceu muitos destes objetivos antes do advento dos ODS. O artigo 3º da 

Constituição, por exemplo, está relacionado a, no mínimo, 5 ODS. Indiretamente, 

todos os ODS estão ligados ao artigo 5º da Constituição, que traz os nossos direitos 

fundamentais. Diretamente, esse artigo está ligado aos ODS 5 e 10. Portanto, a 

agenda 2030 está mais próxima do que aparenta. 
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Figura 34 — Correspondência entre os ODS e a Constituição Federal 

Fonte: Observatório do Futuro — TCESP 

 
A partir dessa constatação, tornar os ODS locais faz deles mais exequíveis. 

Para isso, o primeiro passo é buscar evidências, através de diagnóstico, que 

revelem as prioridades locais, e o IEGM, apesar de não ter sido criado com esse 

intuito, é um dos instrumentos que auxiliam os gestores a coletar subsídios para 

conectar os ODS ao planejamento local. Nesse contexto, se percebeu a correlação 

que existia entre alguns quesitos do IEGM com as metas de cada ODS, o que gerou 

uma parceria entre o Tribunal de Contas e o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) e, como fruto dessa parceria, foi criado no início de 2018 
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o Observatório do Futuro (OF) dentro do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo. 
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Figura 35 — Correspondência entre os ODS e quesitos do IEGM 

Fonte: Observatório do Futuro —- TCESP 

 

Segundo a equipe do OF, dentre os principais objetivos do laboratório está a 

fomentação da ideia 2030 junto aos gestores e servidores. Para o OF, o servidor 

precisa ver que os trabalhos que realizam diariamente com suas auditorias almejam 

como resultado a melhor qualidade de vida para o cidadão, e isso tem ligação com 

cada um dos 17 objetivos. Por outro lado, os gestores, ao pensarem suas peças 

orçamentárias, principalmente o PPA e LDO, têm que considerar cada uma das 

metas dos ODS, diagnosticando os problemas locais e, a partir das evidências, 

elegerem os ODS prioritários naquele momento, incorporando isso nas peças 

orçamentárias. 

 

“[...] Criado como um núcleo de monitoramento do processo de 
implantação dos ODS no Estado, o Observatório pretende avaliar a 
capacidade das mais diversas áreas dos governos de planejar, coordenar 
políticas e promover a sinergia entre projetos e instituições em busca 
dessas metas. Para isso, utiliza como ferramenta o Índice de Efetividade 
da Gestão Municipal (IEGM), indicador elaborado pelo TCESP para medir 
a eficiência das administrações locais” (TCESP/OF, 2019). 
 
“[...] Nesse contexto, os ODS agora passam a fazer parte da lista de itens 
checados pelos auditores durante as fiscalizações. Obviamente, sem 
suplantar as regras constitucionais e legais que regem a administração 
pública” (TCESP/OF, 2018). 
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Os ODS, em articulação com o conjunto de indicadores que dispomos, entre 

eles o IEGM, podem oferecer caminhos para atingir uma institucionalização de 

novos processos de planejamento, gestão e governança que despontam no 

horizonte. 

 

“[...] A agenda 2030 é uma agenda de Estado que oferece às 
administrações diretrizes para ações estruturadas e de longo prazo” 
(TCESP/OF, 2018). 

 

3.4 Benchmarking 

 

As cidades são o atalho para a correção das desigualdades no sentido de 

que elas promovem uma concentração de oportunidades no âmbito dos temas que 

envolvem políticas públicas. O bom planejamento não depende somente de um bom 

desenho urbano para a solução de problemas, mas também de uma vasta gama de 

habilidades além da técnica e que envolvem as instituições, a transparência das 

ações e um olhar para a atuação da população, que pode produzir melhores 

espaços e cidades, desde que esteja mobilizado. O exemplo de benchmarking a 

seguir aborda a questão do equacionamento e resolução dos problemas públicos 

através da integração dos diversos atores dentro de uma esfera participativa e de 

transformação digital que, articulando em conjunto com o que desejam, conduzem 

a sociedade a uma maior coesão através das políticas públicas. 

O caso de Barcelona é um exemplo clássico onde a integração do 

Planejamento Estratégico com o Plano Diretor Municipal tornam o aproveitamento 

de políticas públicas mais eficiente e com maior respaldo da sociedade, em especial 

nas últimas décadas quando o conceito de governança de proximidade é aplicado 

e a destinação dos investimentos públicos municipais é estabelecido por meio da 

participação popular. 

 

3.4.1 Case Barcelona — Planejamento Estratégico 

 

A experiência de Barcelona nos interessa no sentido de uma análise de como 

a cidade deu continuidade aos planos estratégicos ao longo dos anos. Trata-se de 
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um caso muito especial, cujo modelo, para ser seguido e obter sucesso em outros 

locais, necessita de condições específicas que Barcelona agregou, formando uma 

mentalidade e um ambiente muito propício para a perenização dos planos 

estratégicos. 

 

“[...] Há uma história que se destaca pelo sentimento de nação presente 
na Catalunha, que pode ter influenciado uma tradição de planificação 
continuada; uma estrutura administrativa municipal e regional; e também 
um cenário político estável. Todos esses fatores dão suporte à metodologia 
de planejamento estratégico delineado nos planos estratégicos de 
Barcelona e que propiciaram o salto de escala dado do terceiro plano 
(municipal) para o quarto plano (metropolitano). Além disso, deve-se 
considerar a capacidade dos gestores em negociar e a janela de 
oportunidade aberta pelas Olimpíadas de 1992” (FERNANDES, 2009, p. 
315). 

 

Um fator determinante foi que, em 1979, a prefeitura da cidade de Barcelona 

se encontrava em uma profunda crise, com a administração pública local não sendo 

capaz de responder às demandas da sociedade. Diante disso, iniciaram uma 

reforma administrativa. 

 

“[...] Esta reforma tinha o intuito de pôr ordem à máquina Estatal da 
administração municipal e impulsionar políticas que dessem respostas às 
múltiplas demandas sociais, e foi feita em dois movimentos de 
reestruturação. O rigor e a formalidade administrativa marcaram esse 
primeiro movimento de reestruturação da prefeitura, em que a base da 
administração local foi organizada e assentada para posteriormente iniciar 
o segundo movimento de mudança, o chamado movimento transformador. 
O segundo movimento de mudança teve início em um novo mandato 
municipal e voltou seu foco para a eficácia do funcionamento da prefeitura” 
(AJUNTAMENT DE BARCELONA, 1999, apud FERNANDES, 2009, p. 
317). 

 

Barcelona estruturou a administração de forma a dar autonomia à prefeitura 

para que fosse enfatizado o seu papel de catalisador dos diferentes agentes 

presentes na cidade e menos como uma executora das operações, consolidando a 

administração pública e sua burocracia. 

 

“[...] Paralelo a isto, a administração da prefeitura, em sua parte 
burocrática, necessitava se apoiar e se adaptar à dimensão política do 
governo da cidade, para que a burocracia ganhasse força e articulação 
com as decisões de cunho político. Em tese, tratava-se de deixar as tarefas 
administrativas quotidianas, a obtenção de resultados que cumpram as 
decisões políticas e o desenvolvimento de programas de atuação 
politicamente pactuados, a cargo dos burocratas de carreira. Assim, as 
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funções exercidas pelos representantes eleitos, teoricamente, não 
entrariam em conflito com as dos burocratas de carreira (...). Com isto, 
Barcelona estruturou a administração do município sobre dois eixos: O eixo 
da gestão, que envolve a execução e a gestão das políticas públicas, que 
ficou sob a responsabilidade dos burocratas de carreira, e o eixo da 
política, que envolve as questões ligadas ao governo e aos órgãos de 
controle e que abrange as funções dos políticos eleitos (...). A função 
principal da administração municipal da cidade de Barcelona passa a ser 
definida como a de impulsionar, incentivar e liderar iniciativas para 
prestação de serviços para a cidade, o que exige delinear estratégias e 
planos, ao invés de atuar como prestadora de serviços básicos. Em tese, 
a administração municipal passaria apenas a garantir a adequada 
prestação de alguns serviços urbanos e buscar a almejada disciplina 
urbana. A prefeitura passa a realizar o que ela mesma denomina como 
“construir a cidade” sobre as bases e com a colaboração dos agentes 
urbanos que incluem uma gama ampla e plural de instituições públicas e 
privadas. O objetivo era o de definir denominações comuns, áreas de 
consenso para facilitar iniciativas supostamente em favor da cidade” 
(AJUNTAMENT DE BARCELONA, 1999, apud  FERNANDES, 2009, 
p.319). 

 

O “construir a cidade” significou, fundamentalmente, a adoção de um sólido 

processo participativo, no qual a colaboração dos agentes urbanos, tendo a 

sociedade como base, promoveu um foco voltado para políticas participativas. Em 

1996, o diálogo e os mecanismos participativos robustos se tornam basilares na 

gestão da cidade. 

 

“[...] deve-se destacar no processo catalão o que Evans (1995) define 
como construtibilidade, que busca explicar que a sinergia não é apenas 
dependente dos chamados dotes socioculturais, que são formados ao 
longo do tempo por um processo histórico que formam capital social. A 
construtibilidade pode ser induzida por arranjos institucionais, isto é, pela 
construção e implementação de políticas públicas baseadas na 
participação. Essas políticas públicas baseadas na participação geram 
assim as bases para a construção de capital social, impactando 
positivamente o Estado. Assim, em tese, o Estado passaria a funcionar 
melhor por conta da sinergia Estado–Sociedade induzida por políticas 
participativas (...). Este novo direcionamento dentro da administração 
pública municipal, de alguma forma deu impulso à implementação e 
continuidade do processo de planificação da cidade. Isso porque 
paralelamente à reforma administrativa da prefeitura de Barcelona, em 
1990, o Primeiro Plano Estratégico foi delineado com objetivos muito 
próximos à reforma em curso (ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÉGIC 
BARCELONA 2000, 2003). Além disso, seguindo os moldes da sinergia 
que se dá por meio da construtibilidade (EVANS, 1997), assim como a 
reforma administrativa, a metodologia do plano estratégico também se 
configura como um processo participativo que busca criar consenso entre 
os diferentes agentes urbanos a respeito do futuro da cidade” 
(FERNANDES, 2009, p. 319). 
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Contudo, para uma compreensão mais ampla sobre as mudanças 

promovidas em Barcelona, é preciso olhar para as suas condicionantes políticas. 

 

“[...] É na primeira metade da década de 80, quando começam a se 
esboçar as mudanças pelas quais fizeram com que surgisse o chamado 
método de planificação de Barcelona. É importante entender essas 
mudanças dentro de um novo paradigma do urbanismo que despontava 
em escala internacional (...) associadas à desaceleração do crescimento 
demográfico e urbano que se observa nas cidades europeias, à crise 
econômica dos anos 70 e início dos 80 e aos movimentos que questionam 
o planejamento convencional e o urbanismo funcionalista (...). No caso de 
Barcelona, (...) é importante entender (...) sua conjuntura (...) em especial 
a redemocratização do país e a reestruturação do Estado em torno da 
eficácia de suas ações (MOCLÚS, 2003). Além disso, segundo Subirats 
(1989), não se pode supor que a implantação de qualquer técnica de 
gestão irá suplantar a capacidade de decisão das pessoas 
constitucionalmente eleitas para exercer cargos públicos. Logo, a análise 
do contexto político ao qual a administração pública da cidade de 
Barcelona está inserida é um fator primordial para compreensão de sua 
reforma gerencial. Assim como, para se analisar a implementação e a 
continuidade de seus Planos Estratégicos. Isso porque, este contexto, em 
tese, pode ter um impacto direto na sustentabilidade do processo de 
planificação da capital da Catalunha” (Fernandes, 2009, p. 321). 

 

De acordo com o sistema eleitoral da Espanha, nas eleições os partidos de 

preferência são escolhidos, não os candidatos desse partido, que são apresentados 

em uma lista fechada (organizada em ordem de importância do candidato), 

submetida pelo partido. A estabilidade política que esse sistema proporciona tem, 

provavelmente, relação com a continuidade do processo de desenvolvimento da 

planificação da capital catalã. 

 

“[...] Este sistema eleitoral teve um impacto na configuração do cenário 
político da cidade de Barcelona e consequentemente na constituição de 
seus planos estratégicos. Graças a este sistema, a elaboração de 
estratégias para a cidade poderia ser pensada dentro de um horizonte de 
tempo maior que um mandato. Isso porque não há limite de perpetuação 
no poder, desde que se tenha a maioria dos votos e consequentemente a 
maioria das cadeiras no conselho, há uma estabilidade política maior 
devido à fidelidade partidária e ao sistema eleitoral parlamentarista. É 
assim que o PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya) está no poder 
desde 1979. Mesmo havendo eleições de quatro em quatro anos, houve 
poucas trocas de prefeitos durante todo o período analisado” 
(AJUNTAMENT DE BARCELONA, 1999, apud FERNANDES, 2009, 
p.322). 

 

Para Fernandes (2009), a estabilidade política promoveu entre os agentes 

urbanos, tendo como base a participação, um consenso em torno de uma visão de 
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futuro para a cidade, gerando um ciclo contínuo de planificação planejamento 

urbano. 

 

“[...] Na primeira etapa do ciclo de planejamento, há a implementação dos 
mecanismos institucionais. A partir daí, passa-se à segunda etapa: a 
elaboração do diagnóstico, da qual se destacam as potencialidades e as 
fraquezas da cidade e, posteriormente, de sua região metropolitana. Na 
terceira etapa – de estudos ou para atualização ou elaboração do plano, 
iniciam-se as análises do diagnóstico para elaborar a visão de futuro, os 
objetivos e os projetos do plano. Depois, na quarta etapa, passa-se para a 
elaboração do documento do plano estratégico em si, com a definição de 
projetos, objetivos e indicadores e metas temporais para cada objetivo e 
projeto, que serão submetidos ao conselho geral que aprovará ou não o 
que foi redigido. Passa-se, então, para a quinta fase a implementação do 
plano estratégico. Após a implementação, chega-se à sexta etapa – a 
avaliação das ações implementadas. A partir da sexta etapa, inicia-se 
novamente o processo, gerando assim o que definimos como ciclo da 
planificação continuado. Tendo este ciclo como base, observamos que os 
quatro planos estratégicos de Barcelona possuíam uma visão competitiva 
da cidade e pretendiam uma inserção no contexto regional, na 
Comunidade Econômica Europeia e no mercado internacional globalizado, 
tendo para isto uma lógica e uma continuidade” (FERNANDES, 2009, 
p.323). 

 

O primeiro plano estratégico começou a ser esboçado no início dos anos 90, 

aproveitando a euforia e a mobilização em torno dos Jogos Olímpicos de 1992. 

Naquela época, a meta era fazer da cidade um centro internacional de serviços e 

consumo. Para isso, foram estabelecidas frentes de ação, tais como a redução dos 

desequilíbrios sociais, formação de recursos humanos e investimento em 

infraestrutura, promovendo a articulação entre as ideias e ações econômicas às 

ideias da política e gestão urbanas, inaugurando um novo modelo de gestão urbana 

que gerou transformações na paisagem e na vida urbana, mas principalmente 

mudanças sociais. O plano ganhou inúmeras versões ao longo das décadas 

seguintes, conforme veremos posteriormente. 

O primeiro plano indicou uma série de transformações a serem consideradas 

diante do futuro da cidade, que sofreria as consequências derivadas de sua 

incorporação à Comunidade Econômica Europeia com as perspectivas do Mercado 

Comum para o ano 1992, bem como as consequências da configuração de uma 

macrorregião europeia em um raio de 350 km e estruturação de um sistema de 

cidades no seu interior e, finalmente, as consequências da transformação derivada 
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dos numerosos processos de renovação, transformação urbana, tecnológica e 

econômica com a meta emblemática dos Jogos Olímpicos de 1992. 

Uma série de instituições tomam a iniciativa de se comprometer com o 

lançamento do Plano Estratégico Econômico e Social Barcelona 2000, que se 

oficializou em 25 de Maio de 1988 — data da constituição do Comitê Executivo — 

ocasião em que a Prefeitura de Barcelona, a Câmara de Comércio, Indústria e 

Navegação, o Círculo de Economia, CCOO, o Consórcio da Zona Franca, a Feira 

de Barcelona, o Fomento do Trabalho Nacional, o Porto Autônomo de Barcelona, a 

União Geral dos Trabalhadores (UGT) e a Universidade de Barcelona concordam 

com a necessidade de iniciar a elaboração de um Plano Estratégico Econômico e 

Social para a cidade de Barcelona. Vontade e necessidade de cooperar são, 

portanto, as duas motivações básicas que animam estas Instituições a impulsionar 

este projeto de Plano Estratégico.  

O Plano Estratégico de Barcelona 2000 teve três significados-chave: 

participação, projeto de cidade e factibilidade. O processo de elaboração contou 

com 190 Instituições e integrantes do Conselho Geral e do Comitê Executivo, 3 

Instituições na Comissão Assessora, 21 Especialistas na elaboração de diagnóstico 

de cidade, 526 Representantes nas Comissões Técnicas do Plano, dados estes 

que, pertencentes a diversas administrações públicas (central, autonômica e local), 

junto às instituições e corporações públicas e privadas, revelam uma segunda 

característica importante do Plano: se trata de um real projeto de desenvolvimento 

urbano e social, no qual a cooperação e pactuação entre os setores público e 

privado são o instrumento de atuação para a resolução dos problemas da 

sociedade.  

Esse primeiro plano continha uma declaração de intenções das instituições 

econômicas e sociais mais importantes do território da época que dizia o seguinte: 

Todas as instituições sensíveis e preocupadas com o futuro da cidade e 

representativas de seus setores econômicos e sociais e de sua área, concordam 

por unanimidade em dedicar o necessário esforço para realizar este plano 

estratégico para o bem de Barcelona e de seus cidadãos. 

Sendo assim, teve como objetivo geral consolidar Barcelona como uma 

metrópole europeia empreendedora e influente na macrorregião em que está 
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situada, com uma qualidade de vida moderna e socialmente equilibrada. Seus 

principais vetores estratégicos eram configurar a cidade como um dos centros 

principais da macrorregião; alcançar maior interconectividade entre a cidade e sua 

área de influência, melhorar a qualidade de vida das pessoas; favorecer o progresso 

individual e coletivo, aumentando as oportunidades em termos de treinamento, 

cultura e qualidade de vida; fortalecer a indústria e serviços avançados para 

empresas; promover o progresso econômico através da modernização do tecido 

industrial e de uma oferta de serviços adequados às novas exigências da economia 

moderna. 

O segundo plano estratégico de Barcelona foi aprovado em 1994, dois anos 

após os Jogos Olímpicos. Teve como objetivo geral fortalecer a integração de 

Barcelona na economia global, a fim de garantir seu progresso socioeconômico. 

Seus principais vetores estratégicos foram facilitar os processos de adaptação dos 

setores econômicos da cidade às exigências da economia internacional; escalar 

ações na esfera do território; lançar propostas que permitissem responder às novas 

demandas de integração social; potencializar as atividades econômicas como 

logística, saúde e indústria, a fim de garantir a presença da cidade como referência 

nas esferas internacionais. 

O terceiro Plano Estratégico de Barcelona foi aprovado em 1999. A partir de 

2000, a esfera de ação do plano estratégico se estendeu para toda a região 

metropolitana de Barcelona. Teve como objetivo geral direcionar processos de 

transformação econômica, social e urbana na cidade, a fim de situá-la no grupo 

principal de regiões urbanas da nova era da informação do século XXI; consolidar-

se como uma das regiões metropolitanas mais relevantes da rede europeia de 

cidades e conectar-se à rede global mais ampla de cidades por meio de sua 

identidade própria. Seus principais vetores estratégicos foram permanecer 

avançando na colocação da Região Metropolitana de Barcelona como uma das 

áreas urbanas mais ativas e sustentáveis da União Europeia; priorizar políticas que 

estimulem o aumento da taxa de emprego, especialmente entre os grupos mais 

vulneráveis; promover a evolução para a cidade do conhecimento através da 

criação de novos setores de atividade; garantir a coesão social e desempenhar um 

papel importante no desenvolvimento europeu. 
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[...] em relação à região metropolitana de Barcelona, há mais de 50 anos 
que existem instituições de caráter metropolitano, o que demonstra uma 
tradição destes municípios em planificar conjuntamente. Logo, os agentes 
presentes na dada região de alguma forma já estavam concertados dentro 
destas entidades, o que pode ter facilitado o salto de escala dado do 
terceiro plano estratégico de Barcelona, um plano municipal, para o quarto 
plano estratégico de Barcelona, um plano metropolitano que engloba os 36 
municípios da AMB (Área Metropolitana de Barcelona) (FERNANDES, 
2009, p.316). 

 

Segundo Fernandes (2009), o fator que exerceu fundamental influência na 

perenidade do método de planejamento em Barcelona foi o aspecto institucional, 

harmonizando a porosidade, adaptabilidade e responsividade das suas instituições, 

e estabelecendo estruturadas capazes de dar continuidade à agenda política. Ainda 

segundo a autora: 

 

[...] a presença de instituições autônomas e o fato do plano ser um 
organismo fora da prefeitura, com estatuto próprio e autonomia diretiva 
também mostra a força das instituições e sua capacidade de organização 
independente de fatores puramente políticos (FERNANDES, 2009, p.330). 

 

O primeiro Plano Estratégico Metropolitano de Barcelona foi aprovado em 

2003 pelo Conselho Geral da PEMB, sendo o precursor com abrangência 

metropolitana. Teve como objetivos gerais a adaptação ao novo contexto da União 

Europeia, a fim de coordenar com a máxima eficiência o processo de mudança 

econômica, social e política que permitiria à região metropolitana da cidade 

permanecer avançando em sua posição entre as regiões europeias avançadas; 

garantir a qualidade de vida, o bem-estar dos cidadãos e a cultura como resposta 

ao processo de adaptação a novos modelos da sociedade atual; fazer a região 

metropolitana crescer com base na renovação de seus setores, no caminho de 

maior valor agregado e no incentivo de outros setores baseados na geração e 

disseminação de conhecimento como matéria-prima básica; considerar o capital 

humano como o recurso mais valioso e promover a coordenação e articulação entre 

universidades e outros centros de pesquisa. Seus principais vetores estratégicos 

foram tornar a inovação, a criatividade e o conhecimento a base da competitividade 

e do progresso da Barcelona Metropolitana, valorizando o potencial existente e 

incentivando a disseminação e aplicação de novos conhecimentos gerados; atuar 
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sobre os elementos dinâmicos do território a fim de garantir o progresso da 

sociedade e dos indivíduos dentro de uma esfera de sustentabilidade econômica, 

social e ambiental e munir-se dos mecanismos e instrumentos necessários para 

garantir a gestão eficiente do território. 

O Plano Estratégico Metropolitano de Barcelona Visão 2020 foi aprovado em 

2010, e teve como objetivo geral consolidar a área metropolitana de Barcelona como 

uma das regiões europeias mais atraentes e influentes para a inovação junto a um 

modelo de integração e coesão social. Seus principais vetores estratégicos foram 

estruturados em torno de seis desafios e cinco alavancas de mudança. Os desafios 

foram sustentabilidade e mudança climática; situar a metrópole Barcelona como 

referência na nova estrutura global; torná-la líder global em certos setores 

impulsionadores do conhecimento; tornar-se uma das regiões europeias mais 

atraentes para talentos inovadores e criar uma sociedade equilibrada. As alavancas 

de mudança para atuarem como eixos estruturadores foram a promoção de um 

potente sistema universitário e educacional; a criação de uma administração rápida 

e confiável, ideal para negócios; a realização de uma governança que oferecesse 

critérios inovadores na gestão de projetos estratégicos e que reforçasse a 

corresponsabilidade público-privada em sua liderança; a criação de valores para o 

futuro que complementassem e fortalecessem a base de valores correntes 

tradicionais, trazendo novo caráter à cidade e seus moradores; a promoção de um 

amplo conhecimento de idiomas que facilitam a internacionalização, a atração de 

talentos e a incorporação nos mercados mundiais; a implantação de um aeroporto 

internacional e, por fim, deixar a marca de Barcelona. 

O Plano Metropolitano Estratégico de Barcelona iniciou uma nova rodada de 

discussão sobre como integrar as abordagens do setor público e privado e da 

sociedade para criar o Plano Metropolitano Estratégico de Barcelona para o ano 

2030. Uma linha central deste plano será a promoção do progresso social e 

econômico baseado na inovação e sustentabilidade como forma de reduzir as 

desigualdades e a segregação espacial dentro da região metropolitana. O plano 

será baseado em três pilares principais:  a metrópole resiliente, a metrópole 

próspera e a metrópole coesa. 
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Este novo plano precisa enfrentar diferentes desafios que são os desafios 

contemporâneos das metrópoles de modo geral: combater as crescentes 

desigualdades  no acesso à habitação ou emprego e garantir um ambiente urbano 

de qualidade e igualdade de oportunidades para todos na região metropolitana; 

juntar-se a outras metrópoles ao redor do mundo na luta contra as  mudanças 

climáticas, absorvendo o impacto da digitalização e alcançando a integração de 

migrantes e refugiados; formular políticas metropolitanas mais 

eficazes,  do planejamento espacial ao desenvolvimento econômico e 

social, gestão ambiental e promoção da pesquisa, educação e cultura; dispor de 

ferramentas de governança que fortaleçam a democracia, a colaboração público-

privada-comunidade e a participação cívica em todas as escalas da área 

metropolitana (bairro, cidade e metrópole). Assim, como desde o primeiro plano 

estratégico pré-olimpíadas de 1992, o poder de transformação deve nascer da ação 

coordenada, articulada e integrada das principais instituições metropolitanas. Além 

disso, promover a cidade do futuro sob compromissos locais e globais, como a 

Agenda 2030 das Nações Unidas. Aproveitar os espaços de participação e as 

ferramentas das novas tecnologias para obter o envolvimento público mais amplo 

possível é também uma das premissas. O novo Plano Estratégico Metropolitano de 

Barcelona deverá ser construído com base num compromisso de compartilhamento 

entre os principais atores: administrações públicas, setor privado, academia, 

organizações da sociedade civil e a população. 

O Distrito 22@ pode ser visto como o coroamento de todo o processo de 

planejamento estratégico adotado pela cidade de Barcelona desde o período pré-

olímpico e um dos precursores das Smart Cities, tão em voga atualmente. Teve 

como objetivos transformar as antigas áreas industriais do bairro industrial de 

Poblenou em um ambiente high-tech para trabalhar, viver e aprender. O projeto 

pode ser entendido como um projeto de renovação urbana, respondendo ao 

propósito de recuperar o dinamismo econômico e social deste território e criar um 

ambiente diversificado e equilibrado, onde espaços produtivos coexistem e se 

articulam com usos diversificados como moradias, equipamentos e áreas verdes. 

Pode também ser entendido como um projeto de renovação econômica, numa 

oportunidade única de transformar a área em uma importante plataforma científica, 

http://www.22barcelona.com/content/blogcategory/50/281/
http://www.22barcelona.com/content/blogcategory/51/421/lang,ca/
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tecnológica e cultural que faz da metrópole Barcelona uma das cidades mais 

dinâmicas e inovadoras no cenário global. Finalmente, pode ser entendido como 

uma intervenção de renovação social, favorecendo a coexistência entre os 

diferentes profissionais que atuam na área e a participação dos vizinhos do distrito 

nas oportunidades oferecidas pelas novas tecnologias. 

 

“[...] com o 22@, a prefeitura, principal promotora desta experiência, 
pretende, com um novo modo de ver a cidade, criar um bairro de uso misto 
de elevada qualidade urbana, necessária para o desenvolvimento das 
atividades intensivas em conhecimento e em alta tecnologia. Como um 
instrumento municipal para Barcelona, este projeto supera a baixa 
densidade, comum nas regiões industriais tradicionais, propondo um 
espaço denso e complexo, com a intensão de favorecer a interação entre 
os diversos agentes e gerar a massa crítica necessária para o 
desenvolvimento das economias de aglomeração” (LEITE, 2012, p.228). 

 

O distrito 22@ Barcelona desfruta de uma extraordinária localização que o 

configura como uma centralidade urbana e metropolitana, permitindo o acesso a 4,4 

milhões de pessoas, em menos de uma hora através de transportes públicos, de 

forma a garantir ótima acessibilidade urbana, metropolitana e internacional, através 

de uma rede de transporte completa: de automóvel, o distrito 22@ Barcelona se 

conecta à Região Metropolitana de Barcelona, à rede nacional de rodovias e às 

principais infraestruturas de transporte internacional, graças à Ronda del Litoral. De 

transporte público, você pode chegar ao metrô (L1, L4 e futuro L9), 

ao bonde (Trambesòs) e a uma extensa rede de ônibus que conectam o território 

ao resto da cidade e aos principais municípios do leste metropolitano. De uma futura 

estação ferroviária de alta velocidade (TAV), localizada a cinco minutos do novo 

distrito de produção, que também vai se conectar à rede europeia de alta 

velocidade. De avião, através da estação de transporte intermodal a ser construída 

na Plaça de les Glòries. E com uma linha de trens que conectam o distrito 22@ 

Barcelona ao aeroporto internacional de El Prat. 

O projeto 22@ Barcelona transformou duzentos hectares de terras industriais 

de Poblenou em um distrito produtivo inovador que oferece espaços modernos para 

a concentração estratégica de atividades intensivas no campo do 

conhecimento. Essa iniciativa é um projeto de renovação urbana e um novo modelo 

de cidade que visa responder aos desafios da sociedade da informação e do 

http://www.22barcelona.com/content/blogcategory/52/282/lang,es/
http://www.gencat.net/transit
http://www.tmb.net/
http://www.aena.es/csee/Satellite?pagename=Estandar%2FPage%2FAeropuerto&MO=0&SMO=-1&SiteName=BCN&c=Page&cid=1045569607459
http://www.22barcelona.com/content/blogcategory/51/421/
http://www.22barcelona.com/content/blogcategory/51/421/
http://www.22barcelona.com/content/blogcategory/50/281/lang,ca/
http://www.22barcelona.com/content/blogcategory/50/281/lang,ca/
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conhecimento. É um dos projetos de transformação urbana mais importantes da 

cidade de Barcelona nos últimos anos e um dos mais ambiciosos da Europa. Em 

2000, a Prefeitura de Barcelona aprovou um novo sistema de planejamento urbano 

projetado para transformar a antiga área industrial de Poblenou em um polo de 

novas atividades, com fábricas que se tornaram obsoletas e fechadas ou com pouco 

uso produtivo. Um novo regulamento de uso e ocupação do solo permitiu a 

implantação de novos usos dentro dos de terrenos industriais, admitindo maior área 

de construção, mais espaços públicos ou áreas verdes e usos da habitação social, 

em substituição às atividades industriais anteriores, com o objetivo de incentivar os 

proprietários de terras a renovar o urbanismo obsoleto da antiga indústria no final 

do século XIX e início do século XX, mas mantendo a vocação da área como 

atividade econômica e sinergia com os diversos usos que a cidade precisa para 

promover urbanidade. 

Importante frisar que o distrito 22@ constituiu um novo modelo de cidade 

mais compacto, onde as empresas de inovação convivem com centros de pesquisa, 

treinamento e transferência de tecnologia, além de moradias (4.000 novas casas 

para proteção oficial), equipamentos (145.000 m² de terreno) e áreas verdes 

(114.000 m²). Um modelo que coexiste, ao mesmo tempo, com o patrimônio 

industrial do bairro, graças à aprovação do Plano de Proteção ao Patrimônio 

Industrial, escrito entre 22@ Barcelona e a Prefeitura de Barcelona, que conteve 

114 elementos arquitetônicos de interesse. 

O distrito 22@ Barcelona integra os vários agentes que compõem o sistema 

de inovação, como empresas avançadas tecnologicamente, universidades, centros 

de educação e de pesquisa. A coexistência dessas empresas inovadoras e 

dinâmicas com as atividades de proximidade do bairro - comerciais, pequenas 

oficinas, serviços - compõem um rico tecido de economia produtiva, favorecendo 

sinergias do conhecimento e processos de inovação, a criação de novas redes de 

relações formais e informais que incentivam projetos de cooperação comercial local 

e internacional, melhorando a coesão social e empresarial e aumentando a 

qualidade dos negócios, promovendo a competitividade empreendedora e a 

qualidade de vida dos cidadãos que vivem e trabalham no distrito. 
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O projeto de Smart City proposto em Barcelona encontra-se marcado por 

alguns aspectos gerais, como a democratização do acesso à informação; a inter-

relação entre público e privado; a participação da sociedade como elo importante 

no planejamento e definição do modelo de cidade; a disseminação e uso de 

tecnologias da informação (TICs); promoção do modelo Living Lab; uma gestão 

orientada para o modelo Smart City e a implementação de distritos inteligentes, com 

destaque para o projeto 22@. 

Um fator fundamental para o êxito do plano foi a ênfase dada na gestão local 

e autônoma. 

 

“[...] a prefeitura de Barcelona criou, em 2000, uma agência autônoma de 
caráter público, a 22@Barcelona S.A., de responsabilidade jurídica 
própria, encarregada da gestão dos serviços e das atividades municipais. 
Esta associação, de capital integralmente público, agrega os instrumentos 
e as competências adequadas para gerir o processo de transformação do 
distrito 22@. Seu papel fundamental é impulsionar a transformação da 
região conforme orientação do poder municipal (...). Tem como objetivo 
desenvolver e executar todas as atividades urbanísticas que se refiram às 
áreas industriais (...) vinculadas ao planejamento, à gestão, ao projeto e à 
execução, além de estimular, desenhar, construir e gerir as infraestruturas, 
os serviços urbanos, os equipamentos e espaços públicos” (LEITE, 2012, 
p. 231). 

 

Muitas dessas ações começaram a ser implementadas, principalmente, a 

partir da década 90, período que marca a cidade por fortes investimentos em 

políticas de infraestrutura. No entanto, o projeto 22@ é que inaugura o modelo de 

cidade inteligente proposta em Barcelona, destacando-se o comprometimento com 

as demandas econômicas, mobilidade, ciência e tecnologia, qualidade de vida e 

inclusão, valores que estão no cerne dos padrões de uma cidade inteligente.  

No panorama atual, Barcelona destaca-se como uma referência de modelo 

de Smart City, pautada por uma agenda baseada em políticas estratégicas de 

desenvolvimento econômico, competitividade internacional e uso intensivo de 

tecnologias de informação. De acordo com a publicação do BID, Caminho para as 

Smart Cities: da Gestão Tradicional para a Cidade Inteligente, podemos entender 

Smart City como:  

 

“[...] aquela que coloca as pessoas no centro do desenvolvimento, 
incorpora tecnologias da informação e comunicação na gestão urbana e 
utiliza esses elementos como ferramentas que estimulam a formação de 
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um governo eficiente, que engloba o planejamento colaborativo e a 
participação cidadã. Smart Cities favorecem o desenvolvimento integrado 
e sustentável tornando-se mais inovadoras, competitivas, atrativas e 
resilientes, melhorando vidas (...). Aquela cidade capaz de, respeitando 
suas características, vocações e até limitações, responder de forma rápida 
(ou antecipada) às necessidades apresentadas por sua população, 
aumentando assim, a qualidade de vida de seus habitantes” (BID, 2016, p. 
32-109). 

 

Barcelona, capital da Catalunha, está entre as cidades que mais se 

aproximam do conceito de Cidade Inteligente na prática. A administração pública 

conta com dezenas de programas de gestão inteligente, integrados de modo a 

permitir uma otimização das operações da cidade, incluindo melhor gestão 

ambiental, e sustentabilidade econômica e social. 

Segundo a publicação do BID sobre Smart Cities (2016), o conceito de 

Cidade Inteligente vem avançando dentro de um período de mais de 20 anos, 

evoluindo não só no tipo de oferta de tecnologia e aplicações como também 

mudando de mãos no que diz respeito à iniciativa de implementação. O momento 

atual no âmbito das Smart Cities: 

 

“[...] tem como elemento diferenciador o fato de que os cidadãos atuam 
como participantes ativos do processo, ajudando a desenhar a próxima 
geração de Cidades Inteligentes e mais sustentáveis.” (BID, 2016, p.138).  

 

Ainda conforme a publicação do BID (2016), uma Smart City tem quatro eixos 

importantes: é sustentável (usa a tecnologia digital para reduzir custos e otimizar o 

consumo de recursos); é inclusiva e transparente (tem canais de comunicação 

diretos com os cidadãos); gera riqueza (oferece infraestrutura adequada para 

geração de empregos, inovação, competitividade e empreendedorismo) e é feita 

para os cidadãos (usa a tecnologia digital para melhorar a qualidade de vida das 

pessoas e dar acesso rápido a serviços públicos mais eficientes). 

 

3.4.2 Case Barcelona — Governança 

 

No que toca a governança municipal, Barcelona representa um caso 

interessante. Em 2015, Ada Colau Ballano vence a eleições municipais pela 

coligação partidária de ideologia populista/socialista, Barcelona em Comum. Esse 
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resultado rompeu com o tradicional domínio bipartidário da política espanhola entre 

o Partido Popular (PP) e o Partido Socialista Obreiro Espanhol (PSOE). 

A vitória se deu com base num discurso de campanha fortemente apoiado 

na democracia participativa e na governança de proximidade, contrapondo o Partido 

Popular (PP) que enfrentava dificuldades para reaquecer a economia da metrópole 

após a crise econômica de 2008 e com projetos considerados elitistas e focados em 

demasia para atender a vocação turística da cidade. Ou seja, o planejamento 

estratégico elaborado na década anterior ao período eleitoral, com forte viés na 

recuperação econômica por meio da indústria do turismo, apresentando-se como 

uma cidade moderna (Smart City) e com uma pesada campanha de marketing 

nesse sentido, parecia ter chegado a um esgotamento mediante uma sociedade 

que convivia com elevados índices desemprego. 

Diante desse novo cenário político uma das questões que apresentaram uma 

verdadeira ruptura foi a governança. O novo governo passou a adotar o conceito de 

democracia participativa por meio da governança de proximidade (item 4.1.5) com 

o programa de governo “O Espaço BComum” (em espanhol El espacio BComú). O 

programa consiste na introdução de uma agenda em defesa da justiça social e 

direitos comuns por meio de um escalonamento da tomada de decisões municipais 

por meio da criação de conselhos ou grupos de tomada de decisão por bairro, que 

vão sendo escalonados dentro de uma lógica geográfica até chegar nas decisões 

finais tomada pela assembleia municipal. Além disso, existem arranjos institucionais 

que abordam questões temáticas e de coordenação políticas. As instâncias de 

debate são as seguintes: 

● Plenário – Formado por 1500 pessoas e onde decisões consideradas 

estratégicas são tomadas em reuniões trimestrais; 

● Conselho Político – Composto por 150 pessoas eleitas, onde se 

debate e delibera as questões estratégicas trabalhadas no Plenário. 

● Coordenação Geral – Encarregada de estabelecer a estratégia política 

institucional. Formada por pessoas de todas as esferas de tomada de 

decisão. 
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● Direção Executiva – Formada de 8 pessoas escolhidas por votação 

dentro da coligação eleita. Responsável por decisões operacionais e 

de execução das estratégias definidas pela Coordenação Geral. 

● Comitê de Garantias – órgão responsável pelo funcionamento 

democrático da Barcelona em Comum e visa manter os princípios 

basilares da composição política como: participação igualitária, justiça 

e transparência. 

● Comissões Técnicas, Eixos Temáticos e Grupos de Bairro – são os 

grupos que trabalham em torno de um tema específico ou de região 

geográfica. Tem autonomia para tomar decisões sobre suas ações e 

estão coordenados pelas coordenações territoriais, coordenação de 

eixos e espaços “intercomissões”, que fazem a interface para garantir 

a transversalidade das estratégias. A quatro comissões técnicas são: 

comunicação, logística, organização e participação e transparência. 

Já os eixos temáticos são: saúde, trabalho, desigualdades e pobreza, 

urbanismo, economia, educação, gênero e diversidade sexual, 

segurança e direito civil, direito da informação e comunicação, 

ecologia, turismo, cultura, migração, governo local, e participação e 

transparência. 

● Os Grupos de Bairros e assembleias de distrito – estão abertos à 

participação de todos, com autonomia de funcionamento e 

autogestão. Existem grupos e assembleias nos seguintes bairros: 

Gràcia, La Marina-Zona Franca, Ciutat Vella, Ciutat Meridiana-Zona 

Nord, Sant Antoni, Sarrià-Sant Gervasi, Poble-sec, Horta-Carmel, 

Sant Andreu, Guinardó-Can Baró, La Verneda, Sant Martí, Esquerra 

de l'Eixample, Poble Nou, Sants, Sagrada Família-Fort, Pienc-Dreta 

de l'Eixample, Nou Barris i Clot-Camp de l'Arpa y Les Corts (Barcelona 

en Comú, 2019). 

Todas essas interações são possíveis por meio de plataformas de 

comunicação on-line. A ferramenta digital denomina-se “Participa” e por ela são 

realizados os debates e se validam decisões estratégicas importantes. Ademais, os 

processos eleitorais internos e consultas também são realizados por meio dessa 
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plataforma digital. No primeiro semestre, a plataforma chegou a contar com 15 mil 

pessoas inscritas (Barcelona en Comú, 2019). 

Abaixo uma representação gráfica de como se operacionaliza o Barcelona 

em Comum: 

  

Figura 36 - Estrutura Barcelona en Comú 

Fonte: (Barcelona en Comú, 2019) 

Desde suas eleições em 2015, o trabalho do Barcelona em Comú apresenta 

foco em seis programas: cidade valente, cidade habitável, cidade que cuida, cidade 

do futuro, cidade democrática e cidade dos bairros (Barcelona en Comú, 2019). 

No programa cidade valente diversas ações relacionadas a habitação e o 

combate à especulação imobiliária, incentivando a destinação social da habitação 

foram tomadas, como, por exemplo, a reforma das normas e legislação do 

inquilinato, a destinação de 30% de qualquer empreendimento imobiliários à 

habitações populares, a emissão de multas a grandes empresas espanholas que 

praticavam a especulação imobiliária, um planejamento de habitação turística, a 

recuperação de edifícios abandonados para o uso comum, entre outras ações 

(Barcelona en Comú, 2019). 
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No programa cidade habitável, ações como a ampliação do metrô, da 

renovação da rede de ônibus e das ciclovias, planejamento para redução de 

emissão de gases poluidores, expansão da área verdes, recuperação de ruas e 

espaços públicos (Barcelona en Comú, 2019). 

No programa cidade que cuida as ações estão focadas na assistência social. 

Investimento em ações sociais tiveram incremento de 50% e focaram na 

desigualdade entre os bairros e habitações sociais. Ademais programas como de 

dentista social e de apoio aos idosos foram criados e ampliados (Barcelona en 

Comú, 2019). 

O cidade com futuro foca na geração de riquezas por meio das atividades 

culturais e produção. Ações como incentivo ao trabalho cultural e do 

desenvolvimento de polos tecnológicos (Barcelona en Comú, 2019). 

Enquanto o cidade democrática as ações estão voltadas para o combate à 

corrupção, garantam a transparência e potencializam a participação direta e a 

prestação de contas, incentivando políticas de inclusão de mulheres, da 

comunidade LGBT, imigrantes e outras minorias (Barcelona en Comú, 2019). 

Por fim, o programa cidade dos bairros visa a transversalidade geográfica de 

políticas públicas, protegendo a habitação e reduzindo a violência urbana. 

Trabalhando em projetos regionais oriundos das grupos de bairros e assembleias 

distritais. 

A despeito do apresentado, as principais críticas ao programa residem que a 

propaganda política feita a respeito da política populista apresentada, em especial 

relacionada à participação popular, são exageradas. O principal argumento nesse 

sentido é que apenas 15 mil cidadãos estão cadastrados na ferramenta de decisão 

coletiva, o que indica que menos de 0,27% da população de fato participa das 

decisões da administração pública.Outra questão comumente levantada é que, a 

despeito de diversas políticas públicas, o turismo continua sendo visto como um 

problema dos cidadãos de Barcelona. 

Independente, uma avaliação dos resultados dessa perspectiva de 

governança, mais próxima dos cidadãos, implementada pelo Barcelona em Comum 

é, ainda, precoce.  Ada Colau, foi reeleita para um segundo mandato à frente da 

municipalidade, mesmo em uma disputa mais acirrada com o representante a 
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Esquerda Republicana da Catalunha, Ernest Maragall, do que havia sido no caso 

de sua primeira eleição, o que mostra o ainda forte apelo e aprovação popular da 

forma de governo que tem sido utilizada em Barcelona. 

4. Problema de Pesquisa — Análise de Diagnóstico 

4.1 Análise Ambiental do Município de São Caetano 

 

O município de São Caetano foi fundado em 28 de julho de 1877, com a 

desapropriação de uma fazenda de mesmo nome como decorrência da Lei Áurea, 

que privou as fazendas brasileiras da mão de obra escrava, principal fonte de 

recursos humanos para o setor agrícola daquela época. No local foi instalado o 

Núcleo Colonial de São Caetano, com imigrantes italianos que adquiriram os lotes 

resultantes do parcelamento da área (IBGE, 2009). 

A atividade agrícola realizada pelos imigrantes italianos do Núcleo São 

Caetano, que era caracterizada pelo plantio de batata e uva, passou por um período 

de declínio econômico no final do século XIX, o que teria estimulado a 

comercialização das áreas do Núcleo São Caetano. Nas áreas adquiridas, foram 

construídas as primeiras indústrias na região, convertendo o núcleo em uma vila de 

operários. Esse fato foi considerado como o precursor do modelo econômico 

industrial adotado até os dias atuais e que tão bem caracteriza o município de São 

Caetano do Sul. 

A emancipação político-administrativa do município ocorreu em 24 de 

dezembro de 1948, por meio da Lei Estadual nº 233, de 24 de dezembro de 1948, 

sancionada pelo então governador do estado de São Paulo, Ademar de Barros. 

São Caetano do Sul faz parte de um território estratégico no âmbito social, 

econômico, político, cultural e ambiental, dentro do contexto da Região 

Metropolitana de São Paulo. O território situado entre a Baixada Santista e o 

Planalto Paulista configura a chamada região do Grande ABC, que não tem caráter 

oficial, mas constitui uma identidade territorial própria. Trata-se aqui do aglomerado 

composto pelos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano 

do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. 
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 Na zona sudeste da Região Metropolitana da Grande São Paulo, o município 

de São Caetano, segundo o censo 2010 do IBGE, conta com uma área geográfica 

de 15 km²; uma população de 149.263 habitantes; uma densidade demográfica de 

9.736,03 hab./km²; uma população predominante na faixa etária compreendida 

entre os 20 e 50 anos de idade; um salário médio mensal de 3,6 salários mínimos; 

74,9% da população ocupada; nota 7,5 no IDEB para os anos iniciais do ensino 

fundamental e 6,2 para os anos finais; 100% de esgotamento sanitário municipal; 

um PIB per capita de R$ 83.656,30 e R$ 1.332.807.000,61 de despesas realizadas 

(IBGE, 2019). 

Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 (ATLAS DO 

DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2019), o município de São Caetano 

do Sul possui o melhor IDH do Brasil, tendo passado de 0,697 em 1991, para 0,862 

em 2013. 

São Caetano do Sul, e o ABC paulista, se desenvolveu ao mesmo tempo em 

que a cidade de São Paulo passa a ocupar um papel central no desenvolvimento 

nacional, na passagem do século XIX para o século XX, até se tornar a maior cidade 

do país e seu principal núcleo econômico. O Porto de Santos, a ferrovia construída 

para o escoamento da produção agrícola do século passado e o fluxo imigratório 

são fatores que colocaram o atual Grande ABC em posição estratégica para a 

formação de um parque industrial pioneiro  

Nos dias atuais, o município destaca-se pelas atividades econômicas 

industrial, de comércio e de serviços. A localização das montadoras de automóveis 

ao longo da via Anchieta nos meados da década de 1950 acelera e amplifica esse 

processo, atraindo milhares de brasileiros para ocupar as oportunidades de trabalho 

que então se abriam. O cenário se transformaria nos anos 1980, com os primeiros 

sintomas da crise econômica que se aprofundaria a partir de 1990. É nesse 

contexto, entre 1988 e 1990, que o prefeito Celso Daniel articula com os demais 

prefeitos do ABC a fundação do Consórcio Intermunicipal das Bacias Billings e 

Tamanduateí ou o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC4, como forma de 

 
4 Os consórcios públicos para as regiões metropolitanas são formas de administrar os 

interesses comuns dos entes da federação e são favorecidos pela adoção do federalismo 

cooperativo pela Constituição Federal de 1988, que estabelece competências comuns entre os 
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fortalecer o território em suas políticas de abrangência regional (Bresciani, 2015, p. 

397). 

Tal iniciativa foi responsável por conduzir e liderar um novo processo de 

governança metropolitana com efetividade e ações transformadoras de alto impacto 

(Bresciani, 2015, p. 407), permitindo a integração de políticas públicas locais em 

paralelo com as estruturas de governança metropolitana, no que tange as funções 

de interesse comum, estimulando o desenvolvimento social e econômico de 

macrorregiões territoriais, dando uma resposta efetiva aos desafios que grandes 

conturbações potencialmente trazem. 

4.2 A Gestão Pública Municipal 

 

A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul tem como prefeito atual José 

Auricchio Júnior, do PSDB, com mandato eletivo para o período de 2017 a 2020.  

A Figura 1 abaixo demonstra os órgãos da Administração Pública Direta do 

município de São Caetano do Sul. 

 

Figura 37 — Órgãos da Administração Pública Direta 

Fonte: Prefeitura de São Caetano, 2019. 

 

 
entes federados através de estruturas administrativas compartilhadas, promovendo o 

planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum e a realização da gestão 

associada dos serviços públicos conjuntos. Além disso, os consórcios públicos poderão integrar 

a governança interfederativa das regiões metropolitanas, uma vez que são considerados pelo 

art. 9°, VI, do Estatuto da Metrópole, instrumento de desenvolvimento urbano integrado das 

regiões metropolitanas. Deste modo, o advento do Estatuto da Metrópole em 2015, tem 

significado uma grande oportunidade para o estabelecimento do planejamento regional 

integrado, desde que os territórios sejam planejados em sua totalidade. 
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A Figura 2 abaixo demonstra os órgãos da Administração Pública Indireta do 

município de São Caetano do Sul. 

 

 

Figura 38 — Órgãos da Administração Pública Indireta 

Fonte: Página da Prefeitura de São Caetano, 2019. 

 

Para o ano de 2019 a Lei Orçamentária Anual (LOA) previu uma receita de 

R$ 1.529.687,00 (um bilhão e quinhentos e vinte e nove milhões e seiscentos e 

oitenta e sete mil reais). A Figura 3 demonstra, de maneira sintética, a fonte dos 

recursos, bem como as despesas a serem realizadas durante o exercício financeiro 

de 2019. 

 

 

Figura 39 — Orçamento Geral do Município de São Caetano 

Fonte: Página da Prefeitura de São Caetano. 
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A Lei Orçamentária Anual (LOA), para o ano de 2019, também previu de 

maneira explícita a destinação dos recursos orçamentários do município de São 

Caetano, distribuídos em seus órgãos, da administração direta e indireta. A LOA 

previu também o contingenciamento de parcela desses recursos orçamentários, 

medida essa que contribui para o cumprimento das metas orçamentárias 

estabelecidas para o período. Na Figura 4 é possível verificar a distribuição dos 

recursos orçamentários pelos órgãos municipais.  

 

 

Figura 40 — Despesas por órgão de governo e de administração 

Fonte: Página da Prefeitura de São Caetano. 
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A LOA 2019 também explicitou a despesa do governo municipal por 

funções de governo, como é possível constatar na Figura abaixo. 

 

Figura 41 — Despesas por funções de governo — consolidado 

Fonte: Página da Prefeitura de São Caetano. 

 

4.3 Entrevistas Realizadas 

 

Em maio de 2019, foi realizada uma visita dos componentes do grupo 

responsável pelo presente trabalho ao município de São Caetano do Sul. A ideia 

inicial era ter um primeiro contato com os gestores do município e estabelecer um 

alinhamento e um calendário entre o grupo de trabalho e a administração, para a 

realização dos trabalhos. 

Se pretendia também com essa primeira visita definir o Termo de Referência, 

para que se pudesse a partir de então estabelecer as próximas etapas a serem 

realizadas pelo grupo. 

Nessa primeira visita foi possível também se estabelecer um contato inicial 

com a realidade do município, o que contribuiu para a construção de uma ideia do 

contexto em que o trabalho estava inserido. O município de fato chama a atenção 

e se destaca pelo seu nível de organização, estrutura e qualidade dos serviços 

públicos prestados à população, corroborando os dados e indicadores aos quais se 

tem acesso quando realizada alguma pesquisa a respeito do município.  
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 Ainda durante a realização do trabalho foram feitas outras visitas a gestores 

públicos municipais, que de alguma forma poderiam contribuir para a construção de 

uma solução que atendesse aos anseios dos membros da alta direção. 

 Foram realizadas três entrevistas estruturadas e semiestruturadas com a 

Secretaria de Governo do município, duas entrevistas não-estruturadas com o 

encarregado de Planejamento Estratégico do município e uma entrevista 

semiestruturada com a Secretária de Planejamento e Gestão. Na entrevista 

estruturada com a Secretária de Governança, o questionário, que teve por base 

questionários feitos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) e 

pelo Tribunal de Contas da União (TCU) continha 38 questões divididas em 10 

tópicos que abrangiam perguntas relacionadas a como a administração municipal 

se preparava para a avaliação do TCESP; questões relacionadas à comunicação 

interna da relevância desse tipo de avaliação e de seu acompanhamento pelos 

stakeholders, a participação social; questões sobre a efetividade e transparência 

das políticas públicas e suas estratégias de elaboração e, especialmente, 

implantação; o acompanhamento e monitoramento dos índices supramencionados; 

questões sobre políticas de recursos humanos, princípios e comportamento; e, por 

fim, sobre um sistema de governança. Já na entrevista com a Secretária de 

Planejamento, as 26 perguntas foram pensadas com foco em compreender melhor 

a ação daquele secretariado e para estabelecer uma confirmação do cenário que 

havia sido constatado nas reuniões e entrevistas realizadas anteriormente. Os 

roteiros do questionário realizados constam no Anexo D. 

 

4.3.1 Secretaria de Governo 

 

A primeira visita realizada foi à Secretária Municipal de Governo, Marília 

Marton Correa, cujas atribuições, entre outras, são a coordenação política e 

administrativa do governo com os demais órgãos da administração, órgãos e 

autoridades públicos estabelecidos em São Caetano, entidades privadas e com a 

municipalidade. 

Já desde o primeiro contato foi possível identificar a complexidade da gestão 

pública municipal. Mesmo apesar da sua área territorial relativamente pequena, 
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pouco mais de 15 km², o município possui um orçamento considerável, cerca de 

R$1,5 bi, a serem aplicados em serviços e obras municipais para uma população 

estimada pelo IBGE para 2019 de pouco mais de 161.000 habitantes, por meio de 

17 secretarias municipais e 5 órgãos da administração públicas indireta. 

Com a secretária de Governo foi realizada uma entrevista não-estruturada, 

para que houvesse maior oportunidade para a entrevistada se manifestar e pontuar 

os aspectos mais relevantes para a administração acerca das expectativas em 

relação aos resultados esperados do trabalho, uma vez que ficou sob a incumbência 

desta secretária a definição do Termo de Referência. 

Da secretária ouviu-se a respeito da expectativa que havia em ter um 

Planejamento Estratégico que conseguisse contribuir para a administração e 

estabelecer mecanismos que propiciassem uma melhoria de desempenho do 

município nos indicadores do IEGM, que não tinham alcançado ainda os patamares 

mais elevados de avaliação. Foi apontado também para a criação de mecanismos 

de manutenção de desempenho daqueles indicadores que já haviam alcançado 

avaliações altas. 

Outro anseio apontado foi a necessidade de se criar mecanismos que 

contribuíssem para que a alta direção pudesse ter acesso amplo e rápido ao 

desenvolvimento das ações de governo, sobretudo das secretarias, e que essas 

pudessem monitorar o andamento de seus projetos. Com isso, se esperava poder 

criar um alinhamento mais estreito entre o Planejamento Estratégico do governo e 

as ações desenvolvidas por seus diversos órgãos. 

Por fim, além da criação de um Planejamento Estratégico e de mecanismos 

de controle e acompanhamento, havia também uma expectativa para se atribuir um 

caráter de ação de governo para tais medidas, contribuindo para a sua perenização, 

evitando-se com isso os dissabores das alterações constantes de rumo da 

administração a cada alteração do governo, decorrente do processo democrático. 

Ficou definida a Secretaria de Governo como o órgão municipal responsável 

pela ligação do Município com o grupo de trabalho. 
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4.3.2 Encarregado do Planejamento Estratégico e Governança 

 

A segunda entrevista realizada foi com o servidor Marcelo Assis, responsável 

pelo grupo de trabalho criado para a análise da governança municipal e 

acompanhamento dos trabalhos em andamento para a adoção da cultura do 

Planejamento Estratégico Municipal e seus desdobramentos. 

Já tendo estabelecido um contato inicial, tanto com a realidade do município, 

como com a Administração Pública, optou-se desta vez pela realização de uma 

entrevista semiestruturada. 

Segundo o servidor, a interlocução da prefeitura com o Tribunal de Contas 

do Estado é feita pela Secretaria Jurídica (SEJUR), que analisa o material do 

IEGM/TCESP e faz a distribuição de cada setor da prefeitura, responsável pela 

formulação das respostas às questões de sua área específica. 

Com relação ao Planejamento Estratégico, o grupo conduzido por Marcelo 

estaria trabalhando para estruturar não necessariamente um grupo fixo, com a 

finalidade de trabalhar o ano inteiro exclusivamente com essa questão, com a ideia 

de ter interlocutores específicos que atuem como responsáveis dentro de cada área 

do planejamento, inclusive para acompanhar o IEGM/TCESP e os ODS, até mesmo 

porque tais questões estão vinculadas às ações que estão sendo executadas pelo 

grupo.  Ainda segundo ele, na governança, a Secretaria de Governo seria a 

responsável por acompanhar a execução do Planejamento Estratégico do 

município. 

Ainda não estaria definido se no município seria mantido esse grupo ou se 

criariam um grupo específico para tratar das questões relacionadas a Planejamento 

Estratégico, IEGM/TCESP, ODS etc. Poderiam, por exemplo, selecionar pessoas, 

dar uma gratificação para trabalhar especificamente naquela área e definir algumas 

atribuições. O fato é que ao longo da entrevista foram identificadas várias 

possibilidades, mas ainda não haveria uma definição para essa questão. 

Em relação à última edição do IEGM/TCESP, acredita o interlocutor da 

administração que a tarefa tenha sido desempenhada pelas secretarias de 

Governo, e Fazenda e Planejamento, que são os órgãos geralmente responsáveis 

pelas questões relacionadas às atividades vinculadas à gestão do município. 
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 Segundo Marcelo, as informações estratégicas da administração pública 

municipal costumam ficar nas próprias secretarias, e o município estaria investindo 

em sistemas para transformar algumas dessas informações, as mais específicas e 

estratégicas, para que possam ser utilizadas por pessoas cujas atribuições 

impliquem em ter acesso a elas. Esse trabalho de implantação do sistema estaria 

bem adiantado, em fase de implantação, mas não alcançará 100% dos indicadores 

do IEGM/TCESP por exemplo, pois algumas áreas, como a de planejamento, que 

ainda está sendo modelada. 

O agente púbico informou que o trabalho está sendo realizado pelo grupo 

contemplaria eixos estratégicos, programas e projetos. Cada um desses programas 

atendendo determinadas metas. Assim, haveria ainda a necessidade de cadastrar 

tudo no sistema e a sua estrutura precisaria estar de acordo para absorver todas 

essas questões. O trabalho de construção desse sistema estaria sendo realizado 

por uma empresa externa. 

Atualmente, já haveria um certo grau de disseminação da cultura institucional 

de efetividade da gestão pública municipal junto aos demais secretários, 

formuladores de políticas públicas. Isso estaria na agenda dos Secretários, 

inclusive. O interlocutor citou uma reunião de diagnóstico da qual haveria 

participado e na qual teria sido possível observar, inclusive, um alinhamento de 

todos com a questão do IEGM/TCESP. Ainda segundo o entrevistado, haveria uma 

meta do município de estar muito bem colocado no IEGM e dentro dessa meta 

haveria uma cobrança da alta direção nesse sentido.  

Quando questionado sobre o acompanhamento das ações da administração 

municipal, Marcelo informou que todos os gestores da administração pública teriam 

seus stakeholders definidos e todas as suas ações muito bem concatenadas, mas 

não haveria um software ou algo semelhante onde fosse possível aglutinar as 

informações de todas as áreas, onde todas as bases de dados pudessem estar 

concatenadas, mas ressaltou que dentro das ações de Planejamento Estratégico 

essa seria uma questão que estaria sob análise do grupo de trabalho. 

Quando se falou em canais de comunicação, o município estaria com uma 

ação em fase de implantação, que funcionaria como um registro geral do munícipe, 

para utilização dos serviços públicos e, com isso, seria possível validar dados de 
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todas as bases, das secretarias que realizam algum tipo de prestação de serviço 

público. Dessa forma, se passaria a ter dados mais amplos no sentido de prestação 

de serviços, ou seja, estaria a se falar a partir de então em um canal único de 

transmissão de informação. Assim, conforme reforçado pelo entrevistado, o 

município teria ao todos dois sistemas, o sistema contratado e esse registro geral 

do cidadão, que juntos contribuiriam para que a gestão pudesse ter acesso às 

informações disponíveis para o planejamento. 

Marcelo indicou ainda que o município abriu também um canal de 

comunicação com o munícipe com base na inteligência artificial (IA), o ANA, mas 

que, por enquanto, o canal estaria tratando especificamente de informações 

fazendárias. 

Marcelo enfatizou ainda que esse trabalho de planejamento estratégico, que 

está sendo realizado pela administração pública municipal, teria tido seu início a 

partir de uma série de reuniões que a prefeitura fez com as associações de bairro, 

com a população em vários locais do município, para identificar as necessidades. A 

partir da apropriação das informações a respeito dessas necessidades, teria surgido 

uma série de demandas, que teriam sido contempladas pelo Plano de Governo e, a 

partir daí — e considerando a aproximação do período final de mandato à 

decorrente impossibilidade de retrabalhos, porque  é necessário concretizar as 

ações —, teriam sido definidas as entregas mais palpáveis. Assim, essa seria uma 

prática, pelo menos dentro do modelo de gestão atual, que teria sido estabelecida 

para fazer essas conversas com a população, para entender quais são as suas 

necessidades e para definir, a partir delas, quais ações deveriam ser realizadas. 

 Ainda segundo o interlocutor as audiências públicas continuam a ser 

realizadas. Haveria ainda um programa específico na administração que auxilia na 

tomada de decisões da prefeitura, o Governo em Movimento, no qual agentes 

públicos passam de casa em casa, uma vez por ano, e pedem um feedback para a 

população. A partir desse feedback seria gerada uma série de demandas que 

retornam para as pastas. Toda a informação coletada é tratada. Ainda não há uma 

base de dados dessas visitas, e o seu controle ainda é feito de forma manual, até 

por ser uma iniciativa nova. Foi indicado que a efetividade é muito alta, porque se o 

cidadão reclamar que ele está esperando na fila para agendar um exame há 2 
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meses, a Secretaria da Saúde entra em contato com o mesmo para tentar 

solucionar o problema. 

 Dentro do grupo responsável pelo estudo de viabilidade para implantação do 

Planejamento Estratégico Municipal também já teria surgido a discussão a respeito 

da possibilidade de se adotar, no âmbito municipal, um aplicativo ou algo do gênero, 

a fim de facilitar a interação com a municipalidade, tornando a ações de governo 

mais ativas e mais responsivas. Segundo Marcelo, o número 156 da Prefeitura teria 

sua gestão a encargo da GCM. 

 Marcelo, discorrendo um pouco mais sobre o trabalho contratado para a 

realização de um Planejamento Estratégico Municipal e da ferramenta de software, 

disse que ia inserir a base de contratos da prefeitura, o Planejamento Estratégico, 

o acompanhamento de todas as obras do município e as captações de recursos. 

Entretanto, no que diz respeito a um software para receber as demandas do 

cidadão, não saberia dizer se isso seria tratado dentro de um mesmo ambiente. Se 

recorda, no entanto, de ter pesquisado em Belo Horizonte uma aplicação por meio 

da qual o cidadão poderia inclusive anexar fotos para envio à administração pública, 

complementando sua solicitação. 

 Segundo o entrevistado, é importante todas as informações estarem dentro 

de uma mesma base, pois a administração pública precisa criar a cultura de ter um 

setor, por exemplo, de indicadores de desempenho, já que gera indicadores de 

naturezas diferentes e que precisam ser analisados. Logo, a cultura de análise de 

dados de indicadores de desempenho precisaria caminhar junto dessas aplicações. 

Marcelo ponderou que essa é uma questão que aparece muito nas discussões de 

Planejamento Estratégico, ou seja, de como trabalhar indicadores de desempenho 

e acompanhar metas, mas, em se tratando de esfera pública, sabe-se da dificuldade 

em se criar um setor específico para esse tipo de acompanhamento. 

 Dessa feita, Marcelo concluiu que a proposta do grupo de trabalho da 

prefeitura seria passar a trabalhar com indicadores, consolidando, junto com a ideia 

de planejamento, a área de indicadores de desempenho, até mesmo para que se 

consiga controlar as informações geradas, transformando informação em 

estratégia. 

http://que.co/
http://que.co/
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 Segundo Marcelo, a atual gestão trabalha com o equilíbrio de um triângulo: 

capacidade do governo, governabilidade e o projeto do governo. Porque, segundo 

ele, de nada adiantaria ter um projeto de governo robusto, com uma governabilidade 

fraca, ainda que com uma capacidade de execução alta. Seria necessário equilibrar 

os vértices do triângulo e a atual gestão, em seu planejamento, estaria sempre 

olhando esses três vértices e, na fase atual do trabalho desenvolvido pelo grupo de 

trabalho da prefeitura de São Caetano do Sul, estariam focados no projeto de 

governo que foi apresentado e submetido ao sufrágio municipal. Assim, estariam 

fazendo a validação de tudo que foi executado, pois, segundo ele, o município teria 

hoje uma capacidade de governabilidade muito boa. Portanto, o foco da atual gestão 

seria a atuação nos limites dessa tríplice característica: capacidade de execução, 

governabilidade e projeto de governo. 

No que diz respeito ao monitoramento e avaliação da execução das metas e 

ações, o entrevistado disse que atualmente esse trabalho é realizado de maneira 

pontual e que alguns dos setores realizam essa tarefa, outros ainda não, até mesmo 

porque, no modelo atual de gestão, os setores têm autonomia para trabalhar seus 

próprios indicadores e metas, desde que alinhados ao planejamento macro. 

Depreende-se do entrevistado que há secretarias que controlam toda a sua 

demanda, tudo o que executam, que possuem seus indicadores, que têm suas 

bases atualizadas. Secretarias como a SEGOV e a SEFAZ costumariam usar seus 

indicadores para determinar suas ações. No entanto, por outro lado, há outras que 

trabalham sob demanda. Com isso, o controle não alcança um grau de 

uniformização na prefeitura e é justamente por esse motivo que o trabalho que está 

sendo desenvolvido internamente de Planejamento Estratégico visa criar e 

consolidar essa cultura nos gestores. Um dos objetivos seria exatamente esse, o de 

uniformizar a maneira de gestão das pastas. 

Segundo Marcelo, um dos maiores benefícios que o IEGM trás para a 

administração municipal é que ele exige que ela se conheça em vários aspectos, e 

São Caetano do Sul tem percebido isso e feito ações para tentar estruturar seus 

dados, pois muitas vezes se percebe que esse autoconhecimento do município fica 

preso a determinados funcionários ou a secretários mais engajados que estudam 
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bastante, assim se está buscando modernizar a forma como se trabalha as 

informações no município. 

No que toca à gestão do conhecimento, Marcelo informou que o município 

estaria em fase de estruturação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP). A 

ideia seria poder disseminar o conhecimento produzido, mas que nada além disso 

estava sendo realizado. O interlocutor exemplificou que é atribuição do arquivo 

municipal, quando se reconhece uma oportunidade de ação em gestão do 

conhecimento e que esta procura transformar a questão em uma cartilha ou manual. 

Foi o que teria acontecido recentemente, com a iniciativa em se transformar um 

conhecimento da equipe de protocolo do município em um decreto. Essa estrutura 

já estaria em funcionamento, pois todos já estariam utilizando aquela metodologia 

— haveria um decreto de 1953, mas que precisava de ajustes, elaborando-se novas 

nomenclaturas, e com isso, o diploma legal foi modernizado para que não se 

perdesse a expertise dos profissionais que já vinham executando aquelas tarefas 

há muito tempo. Mas, como é possível perceber, essa e outras, seriam apenas 

iniciativas pontuais para questões muito específicas. 

A prefeitura também não possui Matriz de Competência, nem Carta de 

Serviço, em sua estrutura administrativa e operacional, conforme indicou Marcelo 

durante a entrevista. 

Já em relação à transversalidade das questões municipais, haveria 

atualmente uma proposta de criação de um comitê de crise, ideia que teria sido 

reforçada pelas ocorrências geradas na última chuva e que exigiram uma atuação 

coordenada de diversos órgãos da prefeitura. 

 Atualmente o grupo de trabalho de prefeitura está analisando o Plano de 

Governo e fazendo reuniões com as pastas, em uma tentativa para se chegar a um 

consenso, e a criação do Comitê de Crise é uma das questões em debate para que 

o município possa até mesmo se antecipar às crises. O entrevistado informou que 

em momentos de crise a prefeitura tem trabalhado ad hoc, mas já estaria no 

horizonte da administração pensar numa maneira uniformizada de tratar a questão, 

mas isso precisa ser mais bem qualificado. A ideia seria ter uma estrutura 

organizacional, não uma comissão designada, para que possa haver aprendizado 

para a instituição em eventuais momentos de crise. 
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 Retomando o tópico Planejamento Estratégico, Marcelo indicou que para a 

nova etapa de planejamento que está sendo preparada pelo grupo de trabalho da 

Prefeitura, a cidade não está mais sendo dividida por secretarias, mas sim por eixos 

temáticos. O planejamento iria obedecer a 5 eixos temáticos, pois as metas não 

seriam mais vistas de forma segmentada. Assim, há que se considerar que quando 

o esporte está trabalhando, o faz em conjunto com educação e saúde, por exemplo. 

Então, o grupo estaria usando a estrutura organizacional para separar pela natureza 

da atividade. Os 5 eixos seriam separados por programas, que ainda não foram 

definidos, e dentro dos programas haveria os projetos. Esses eixos aglutinariam 

temas como responsabilidade, transparência, saúde, inclusão, inovação, 

segurança, planejamento e sustentabilidade, entre outros. 

Marcelo informou que o referido grupo de trabalho do município já realizou 

reuniões com os secretários e assessores, o próximo passo agora seria a realização 

de reuniões com as equipes de execução das secretarias, e com isso ir alterando a 

cultura municipal em termos de planejamento. 

Retomando a questão do software de gestão que está sendo 

construído, Marcelo lembrou que existirá nele uma aba onde é possível verificar se 

as metas estão andando pelos eixos temáticos, pelos programas nos quais foram 

cadastrados, e ver as metas dos projetos e, com isso, conseguir clicar na foto do 

secretário para ver tudo aquilo pelo que é responsável. Vai haver um gráfico que 

mostrará quanto por cento está feito ou atrasado, dessa maneira o usuário poderá 

medir a capacidade de gestão daquele agente público. 

Segundo Marcelo, São Caetano do Sul tem se destacado pela sua 

capacidade de entrega neste período de governo. Comentou ainda em sua 

entrevista que o município incluirá em suas estratégias a questão de gestão de 

riscos, principalmente na perspectiva de garantir minimamente a execução daquilo 

que foi planejado. 

Por fim, foi dito também acerca da expectativa em finalizar o trabalho de 

estudo de realização de um Planejamento Estratégico Municipal para São Caetano 

do Sul, para implantação em 2020 e emprego efetivo a partir do próximo governo. 
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4.3.3 Secretaria de Planejamento e Gestão 

 

A terceira visita realizada foi à Secretária Municipal de Planejamento e 

Gestão, Silvia Campos, cuja atribuições, entre outras, estão a gestão de recursos 

humanos, dos atos oficiais (coordenação, controle e publicidade), do arquivo 

municipal, da tecnologia de comunicação, do “Atende Fácil”, da atividade 

econômica do Município, das aquisições de bens e serviços,  bem como pela 

realização das plenárias do “Governo Participativo” para a formulação do Plano 

Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

Assim como na entrevista realizada com a equipe da Secretaria de Governo, 

responsável pelos estudos de implantação do Planejamento Estratégico da 

Prefeitura, optou-se pela realização de um questionário semiestruturado, permitindo 

assim que a autoridade entrevistada tivesse a oportunidade de discorrer de maneira 

mais fluida sobre as questões abordadas, bem como abordar eventuais questões 

que reputasse importantes e que não compunham o rol das perguntas formuladas, 

havendo com isso um ganho mais significativo para o resultados dos trabalhos.  

Durante a entrevista foi mencionado pela Secretária acerca da estrutura do 

órgão, que possui cinco diretorias que englobam o planejamento. Há uma diretoria 

destinada, por exemplo, exclusivamente para licitações e contratos. Toda a parte 

de compras da prefeitura, com exceção de obras e serviços de engenharia, é 

realizada pela Secretaria. Almoxarifado e patrimônio também estão inseridos no rol 

das atividades da Secretaria. Há ainda uma diretoria destinada à gestão de recursos 

humanos. Existe na Secretaria uma divisão de tecnologia da informação, que 

atende a todas as unidades administrativas do município. 

A percepção da Secretária, por conta das características territoriais do 

município, é de que há uma quantidade elevada de servidores. O regime jurídico é 

o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

Há uma outra diretoria exclusivamente para o “Atende Fácil”, que geral muita 

demanda. O “Atende Fácil” presta 480 serviços, com uma média de 26.200 mil 

atendimentos / mês, e conta com 177 funcionários. 

A última diretoria é a de Fiscalização e Controle da Atividade Econômica do 

Município. Todas as aberturas de empresa, regularização dos estabelecimentos 
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comerciais, mobiliário urbano, fazem parte desta diretoria. A SEPLAG, portanto, é 

uma Secretaria extensa e com assuntos diversificados. 

Uma grande dificuldade que possuem na Secretaria, segundo Silvia, é a 

capacitação técnica dos colaboradores, que apresenta-se como grande 

preocupação dos secretários, inclusive dela, na SEPLAG. 

Apesar de ser uma Secretaria grande, seu orçamento não é tão grande como 

das demais secretarias, pois, conforme mencionado por Silvia, as prioridades são 

Saúde e Educação. 

Segundo a Secretária, na atual gestão ocorreu a implementação de algumas 

medidas de modernização da Administração, isso, segundo ela, após um período 

de inércia muito grande e que, em função disso, a referida agente pública acredita 

que em quatro anos não seria possível recuperar todo tempo perdido com uma 

gestão sem uma visão de futuro adequada, sobretudo no que diz respeito à busca 

pela construção de uma cidade digital, por exemplo. 

Como exemplo de modernização das ações, a Secretária destacou o 

trabalho que Marcelo, segundo entrevistado, estaria fazendo a digitalização de 

processos, visando dar mais celeridade à gestão.  

Silvia também comenta que a despeito da nomenclatura SEPLAG, as 

atividades de planejamento não constam entre suas atribuições e que esta fica 

vinculada à SEGOV e concentradas indiretamente na SEFAZ. 

A Secretária comentou, que o planejamento é realizado em função do 

controle do orçamento e que, atualmente, não existe um grupo de planejamento na 

prefeitura de SCS. A secretária adicionou a sua reflexão que, em outras prefeituras 

em que teria atuado, havia a existência de pessoas de planejamento em todas as 

Secretarias - o agente de planejamento, havendo também planejamento 

orçamentário, o que serviria de base para o processo de tomada de decisão dos 

secretários.  

Entretanto, Silvia comentou durante sua entrevista que esta estrutura não 

podia ser verificada na Administração de São Caetano do Sul, o que representaria, 

segundo ela, uma grande dificuldade para os gestores. 

Em relação ao IEG-M/TCESP, informou que a Prefeitura estaria 

respondendo ao Relatório de 2018, e que em relação ao Relatório de 2017,talvez 
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por desconhecimento dos responsáveis pela elaboração do documento, foram 

prestadas informações para o Tribunal de Contas como ações que estariam em 

implantação, ou em vias de serem implantadas, sem que de fato isso estivesse 

ocorrendo e sem que houvesse qualquer tipo discussão a respeito, e com isso, a 

atual gestão estaria sendo cobrada por tais resultados. 

Dessa maneira, em 2017, segundo ela, houve a necessidade de se começar 

a dar andamento a várias ações e metas que haviam sido determinadas e que não 

haviam sido cumpridas, inclusive com prazos de resolução pouco viáveis. 

Silvia informou que, aos poucos, tais questões foram sendo passadas para 

o Tribunal de Contas, até mesmo para garantir o alcance dos índices do IEG-

M/TCESP, informou a Secretária. Ainda segundo ela, foi transmitida àquele órgão 

a visão da realidade de São Caetano do Sul, ou seja, como foi encontrada a 

Administração, o que se pretendia fazer e o que se estaria fazendo na atual gestão. 

A Secretária ressaltou que muitas perguntas do Tribunal acabavam 

esbarrando na questão do planejamento, mas a Prefeitura não possuiria ainda uma 

estrutura para essa área, não possuindo pessoal treinado especificamente para 

isso, que respondesse pelo planejamento, ou com atribuições exclusivas de 

planejamento. Haveria, segundo ela, uma proposta de alteração da estrutura 

administrativa, com um processo instaurado para isso, inclusive. Haveria ainda, 

também segundo a Secretária, diversas conversas sobre essa questão, tendo 

inclusive sido desenhado um modelo de projeto de lei para alterar a estrutura da 

Secretaria de Planejamento, o que ainda estaria em discussão.  

Pela característica de cada uma das suas diretorias, a SEPLAG seria uma 

Secretaria de gestão, uma Secretaria "meio", disse Silvia. Então o planejamento, 

segundo ela, teria que estar vinculado a um setor ligado diretamente ao Gabinete 

do Prefeito, como a SEGOV, vinculando-se com as demais áreas "fim" da estrutura 

municipal. 

Segundo Silvia, o município de São Caetano seria muito atuante e nele 

existiria uma disputa política totalmente diferente da que pode ser percebida em 

qualquer outro município. As famílias mais tradicionais de São Caetano, segundo 

ela, seriam muito conhecidas, muito antigas na cidade, e as disputas políticas 

muitas vezes estariam restritas entre membros dessas famílias. Sempre se 
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recorreria à memória dos feitos de prefeitos antigos, que teriam feito isso ou aquilo, 

ou seja, seriam sempre lembrados por suas ações, fortalecendo esse cenário de 

disputa entre famílias tradicionais do município, disse ela. Essa peculiaridade local, 

geraria uma cobrança muito grande sobre os eleitos, comentou Silvia. 

A oposição no Município também teria uma característica diferenciada, muito 

combativa e, dificilmente, a Administração encontraria nela um reconhecimento 

daquilo que deu certo nas ações de Governo, disse Silvia. Para ela, isso seria ruim, 

pois acabaria influenciando boa parte da opinião pública, tornando sem sentido 

projetos  

Em relação ao regime de CLT adotado pela Prefeitura, a Secretária 

mencionou ter sido concursada durante muitos anos de outras prefeituras, mas 

apesar disso, alegou que se der certo a lei da terceirização no serviço público, 

acredita que ocorrerá um grande ganho para o administrador público, pois, segundo 

ela, hoje em dia as pessoas prestam um concurso público, ingressam na carreira, 

com o benefício da estabilidade, ficam três anos em estágio probatório, e, muitas 

vezes acabam se acomodando após esse período, comprometendo o bom 

andamento de muitos projetos embora, haja, como em todo lugar, muitos servidores 

de carreira que prestam um bom serviço à população, concluiu ela. 

Para ela, com a terceirização, ocorreria a substituição pelo mercado. Ela 

destacou que nesse sistema, se a pessoa ingressar na atividade pública e não 

corresponder às expectativa da Administração, não haveria a necessidade de se 

esperar os três anos do estágio probatório, bastaria abrir um processo disciplinar, 

um processo de retirada, avaliá-la e adotar as providencias decorrentes, ou seja, o 

processo de substituição do servidor seria muito mais ágil, concluiu ela ao comparar 

a situação atual quando um funcionário costuma recorrer ao o judiciário e, por 

vezes, ganha a reintegração, retornando para a Administração desmotivado, sem 

interesse em trazer nada de novo. 

A Secretária informou que a Prefeitura de São Caetano do Sul não possui 

uma Escola de Governo e no Projeto de Lei da mini reforma administrativa, um dos 

tópicos discutidos seria a sua criação. 

Segundo Silvia, quando o prefeito nomeou o grupo que veio para a atual 

Administração de São Caetano, teria deixado bem claro que queria trazer um grupo 
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técnico. Silvia informou que todos os Secretários têm formação técnica e que o 

papel do grupo seria muito mais técnico do que político, havendo poucos que fariam 

a interface estritamente política e que, mesmo o vice-prefeito, que é o atual 

Secretário de Esportes e que, teoricamente exerceria um papel político, acaba, na 

verdade, tendo função técnica, pois mesmo sendo político, sua participação técnica 

seria muito grande. 

Silvia segue a entrevista contando das implicações e das dificuldades que a 

atuação do Ministério Público e o Tribunal de Contas e que, com isso, estaria se 

tornando difícil ter gestores públicos que queiram assumir seus cargos, pelo medo 

de tomar decisões, uma que por elas seriam responsabilizadas, inclusive com seus 

próprios bens. Enfatizou que, por vezes, uma análise realizada pelos órgãos de 

controle externo, não considera aspectos como a premência para a tomada de 

decisão e a urgência da questão decidida, causando efeitos adversos para o gestor 

que toma decisões sobre pressão. 

A secretária continuou a entrevista afirmando que, como todos os municípios, 

São Caetano do Sul também estaria enfrentado os contingenciamentos e o que 

afetaria a intenção de investir na cidade, comentou a Secretária. Ressaltou que essa 

situação torna difícil para a Unidade ter um domínio completo do seu próprio 

orçamento, pois haveria conhecimento do que foi pedido, mas sem a certeza da 

destinação dos recursos necessários para a execução dos projetos. O grande 

desafio tem sido conseguir levar adiante, com os recursos disponíveis, os projetos 

previstos, comentou a Secretária, e que a interface com a Secretaria de finanças é 

constante para que se possa obter recursos adicionais a fim de dar andamento aos 

projetos. Silvia comentou ainda que essa seria uma das principais dificuldades dos 

secretários: conseguir ter o domínio e o gerenciamento do seu orçamento, ou seja, 

fazer um planejamento e conseguir cumpri-lo. 

Outra questão levanta pela secretária é de que não haveria uma interface 

entre as secretarias até o início da atual gestão, ou seja, até 2018 o 

contingenciamento teria sido grande e em 2019 já teria sido possível trabalhar um 

pouco melhor os projetos, caso houvesse melhor diálogo entre as secretarias. 

Silvia reforçou que na Prefeitura de São Caetano do Sul, não haveria um 

órgão responsável pelo Planejamento Estratégico e que, por esse motivo teria sido 
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montado um grupo de centralização de todas as questões, composto pelas áreas 

"meio" da Administração: Governo, Planejamento e Finanças. A Secretaria 

mencionou que o Prefeito atual seria uma pessoa extremamente ativa, que teria um 

compromisso muito grande com a população e o seu afã pelo serviço público seria 

notório, mas muitas vezes seria necessário um esforço adicional para se conseguir 

dar cumprimento àquilo que foi definido por ele, o que reforçaria a necessidade de 

um Planejamento Estratégico, tanto que teria se passado a marcar reuniões 

quinzenais setoriais com quase todos secretários, sobretudo aqueles das áreas 

chave e de grande impacto para os projetos em andamento, tendo sido denomina 

de G-Gov o referido grupo. 

A Secretária comentou que, a partir disso, teria melhorado muito a gestão de 

SCS, pois em função do que é discutido nas reuniões, seria possível se antecipar 

às pautas, como as inaugurações, entre outras tantas questões relevantes e que 

assim uma gestão multidisciplinar seria realizada com reuniões quinzenais do G-

GOV e que estas estariam apresentando resultados excelentes. 

Silvia informou que nessas reuniões do G-Gov seriam definidas 

antecipadamente as metas, os projetos que cada um está fazendo, e todos teriam 

participação desse processo. As secretarias teriam, com isso, a oportunidade de 

compartilhar informações. Indicou também que geralmente participariam do Grupo 

as Secretarias de Governo, Finanças, Planejamento, Secretaria de Obras e 

Habitação, Saúde, Educação, Mobilidade Urbana e Serviços Urbanos, além da 

Procuradoria Geral.  

Por fim, a Secretária de Planejamento e Gestão, Silvia, disse que teria sido 

detectado que o grande problema de hoje na área de planejamento seria justamente 

a inexistência de um Planejamento Estratégico e de pessoas para atuarem nessa 

área e que isso não poderia ficar sob a responsabilidade dos Secretários, pois, já 

teriam muitos problemas decorrentes da rotina diária, para atribuir-lhes ainda mais 

essa tarefa. 

 

4.3.4 Diagnóstico 
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Durante a realização das entrevistas foi possível conversar com a Secretária 

de Governo, Marília Marton Correa, com a Secretária de Planejamento e Gestão, 

Silvia de Campos, e com o servidor responsável pelo acompanhamento da empresa 

contratada para a realização de uma consultoria para a Prefeitura, com a finalidade, 

entre outras, de fornecer uma proposta de Planejamento Estratégico para o 

Município e também o presente trabalho. 

As entrevistas foram realizadas de forma não estruturada com ao Secretária 

de Governo e semiestruturada com os demais. Com isso, os profissionais 

entrevistados tiveram a oportunidade de discorrer de forma mais espontânea a 

respeito de suas experiências e das dinâmicas da gestão municipal. 

A partir dessas entrevistas foi possível ter uma ideia muito clara do sistema 

de gestão adotado pelo Município, bem como necessidades e anseios em relação 

à questão do Planejamento Estratégico e da Governança local. 

Durante a entrevista com a Secretaria de Governo, ficou evidente a 

expectativa do Poder Público Municipal em adotar mecanismos que propiciem a 

melhoria de desempenho do Município em indicadores como o IEGM. Embora o 

Município apresente um desempenho acima da média do próprio Estado, a Gestão 

atual pretende desenvolver mecanismos que contribuam para a manutenção dos 

indicadores que obtiveram bons resultados e melhoria daqueles que não foram 

muito bem durante a última avaliação realizada pelo TCESP. 

Outro anseio apontado, foi a necessidade de se criar formas para que a Alta 

Direção da Gestão Municipal tenha acesso amplo e rápido ao desenvolvimento das 

ações de Governo, sobretudo das secretarias. Destaca-se também que as 

secretarias possam, por meio desses mecanismos, monitorar o andamento de seus 

próprios projetos para que assim possa se criar um alinhamento mais estreito entre 

o planejamento estratégico do Governo e as ações desenvolvidas por seus diversos 

órgãos. 

Por fim, além da criação de um Planejamento Estratégico e de mecanismos 

de controle e acompanhamento, há também uma expectativa para se atribuir um 

carácter de ação de Governo para tais medidas, contribuindo para a sua 

perenização, evitando-se com isso os dissabores das alterações constantes de 



140 
 

 

rumo da Administração a cada alteração do Governo, decorrente do processo 

democrático. 

Já na entrevista realizada com Marcelo, representando a Equipe de 

Governança responsável pelo acompanhamento do presente trabalho e da 

consultoria contratada para a elaboração do Planejamento Estratégico do 

Município, foi possível compreender melhor a questão da Governança e do 

Planejamento Estratégico Municipal, sob uma perspectiva da força de trabalho 

conjugada com um olhar dos gestores públicos municipais e da própria 

municipalidade, uma vez que em razão de sua função acaba atuando como 

interlocutor em todas essas áreas.  

Segundo Marcelo, a Administração estaria avaliando a possibilidade de ter 

um grupo fixo, especificamente para incumbir-se do planejamento do Município e 

dos indicadores aos quais o Governo se submete, como, por exemplo, o IEGM. 

Esse grupo estaria vinculado à Secretaria de Governo e estudaria inclusive a 

possibilidade de que houvesse o pagamento de uma gratificação específica para 

seus membros. 

Atualmente, esse grupo está acompanhando o trabalho de uma empresa 

contratada para o desenvolvimento de um sistema que tem por objetivo fazer a 

gestão das principais ações da prefeitura. O sistema contempla os cinco eixos de 

ações governamentais definidos pela atual Administração e está em fase de 

inclusão de informações no banco de dados. 

Essas informações estratégicas ficam na administração de cada secretaria 

ou área. Os servidores dessas secretarias ficam incumbidos, por exemplo, de 

responder aos questionários oriundos de órgãos de controle externo e indicadores. 

Não há um setor responsável na Prefeitura em administrar as informações 

estratégicas de todos os órgãos, os dados ficam esparsos. Sempre que se precisa 

de uma informação estratégica, é necessário recorrer ao órgão. 

Há na Prefeitura de São Caetano do Sul um certo grau de cultura institucional 

em relação a planejamento e indicadores de gestão. A atual gestão trabalha com o 

equilíbrio de um triângulo: capacidade do governo, governabilidade e o projeto do 

governo. Há uma capacidade de governabilidade muito boa. 
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Também há um trabalho relacionado à aproximação comunitária em relação 

à gestão do Município, com um sistema que identifica o cidadão e com visitas 

comunitárias periódicas, cujo objetivo é levantar necessidades locais e proporcionar 

uma pronta resposta aos anseios da comunidade. 

 Em relação à gestão do conhecimento na Administração Pública Municipal, 

não há uma estruturação para essa área. Há, no entanto, algumas experiências 

positivas, pontuais, como a do Arquivo Municipal, mas nada institucionalizado, nem 

tampouco disseminado. Não há uma escola de governo no Município, nem 

tampouco carta de serviços ou matriz de competência. 

 Aspectos relacionados à transversalidade das questões administrativas e 

estratégicas locais passaram recentemente a ser tratadas por um grupo de gestão 

de crise, desenvolvido a partir da ocorrência de chuvas em grande volume no 

Município e que geraram uma grande demanda para diversas secretarias, 

simultaneamente. Esse grupo possui uma estrutura formal, orgânica ou virtual. Atua 

por demanda. 

Segundo Marcelo, o Município pretende finalizar o trabalho contratado para 

a realização do Planejamento Estratégico Municipal ainda em 2019, para que possa 

ser implementado em 2020, último ano de Governo da atual gestão. 

Por fim, foi realizada uma entrevista semiestruturada com a Secretária de 

Planejamento e Gestão, Silvia Campos. A primeira constatação foi de que, apesar 

das inúmeras atribuições da Secretaria, e apesar da complexidade dos assuntos 

tratados por ela, não se encontra no rol das suas incumbências nenhuma questão 

relacionada à realização, monitoramento e controle do Planejamento Estratégico 

Municipal, ou seja, é uma Secretaria com função operacional e sem qualquer ação 

propositiva no sentido de elaborar um planejamento. 

Uma questão levantada pela Secretária foi a falta de pessoal com 

qualificações específicas para atuarem na área do Planejamento Estratégico 

Municipal. Segundo a Secretária, quando se pretende realizar algum planejamento 

para uma questão específica, seria necessário lançar mão de colaboradores que 

possuem em seu currículo alguma formação correlata ou alguma experiência 

anterior nessa área. 
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Ainda, segundo a Secretária, o grande período de inércia que antecedeu à 

atual gestão e a natural resistência à mudança, seriam fatores que estariam 

dificultando o processo de modernização da Administração local. 

Durante a entrevista, foi citado pela Secretária, um projeto de lei em 

andamento que estaria propondo uma reforma administrativa na Prefeitura 

Municipal de São Caetano do Sul e, entre outras coisas propostas, estaria a criação 

de uma Escola de Governo. 

Foi citado pela Secretária também o ambiente político local como sendo um 

dos fatores dificultadores de implantação de reformas ou medidas de maior impacto 

para a gestão pública local. 

Outra dificuldade apontada por ela durante a entrevista foi o alto nível de 

ingerência externa nas ações de Governo. Haveria, segundo ela, diversos 

mecanismos de controle externo, muitos dos quais sem uma vivência ou mesmo 

conhecimento das peculiaridades de uma administração municipal. 

Uma característica positiva do atual Governo que foi apontada pela 

entrevistada, foi o elevado nível técnico dos gestores. Quando da composição da 

atual equipe de Governo, essa teria sido uma diretiva na escolha dos membros 

principalmente da Alta Direção. 

Embora não haja um órgão responsável especificamente pelo Planejamento 

estratégico Municipal, recentemente foi criado um grupo, o G Gov, que reúne 

secretarias específicas para um determinado assunto com a transversalidade da 

questão assim o recomenda. 

 Por fim, a Secretaria ressaltou a importância do Planejamento Estratégico 

Municipal e a importância da existência de um grupo específico para essa função, 

se possível com a desoneração dos secretários dessa tarefa em razão da 

complexidade das atividades já desempenhadas por eles. 

Considerando, portanto, as entrevistas evidenciou-se que existem duas 

questões recorrentes nas falas dos entrevistados: perenidade e transversalidade 

das políticas públicas. Tais questões indicam, dessa maneira, a necessidade que a 

administração pública municipal precisa trabalhar em duas frentes: Planejamento 

Estratégico para tornar as políticas públicas apartidárias e com potencial para se 

tornarem políticas de estado e Governança de forma a garantir que as entregas 
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dessas políticas públicas sejam transversais, sem esquecer de sua integridade e 

sustentabilidade, que passamos a tratar na sequência. 

5. RECOMENDAÇÕES 

 

Polis é a cidade, entendida como uma comunidade organizada, formada 

pelos cidadãos que a integram, portanto, a polis é um campo político ou um território 

de prática política. Isso é fundamental tanto para entender a política do ponto de 

vista das informações que o território fornece para a reflexão e compreensão do que 

a define, quanto para refletirmos que fazer cidade sem pensar no fazer política é 

improvável.  A política pública abrange as políticas e ações governamentais, ou 

seja, a ação e os caminhos no sentido da atuação dentro do jogo político que, por 

sua vez, envolve a máquina pública, entendida aqui como instrumento, no sentido 

de ser o ator responsável pelo processo de fazer política pública. Diante dessa 

perspectiva, práticas gerenciais que contemplem a dinâmica contemporânea de 

mudança de cenários tornam-se fundamentais para a realização de uma gestão 

pública em conformidade com os anseios da sociedade, possibilitando uma ação 

eficiente, eficaz e efetiva, permitindo que a administração da res publica seja 

percebida como um ativo dos cidadãos na transformação social e no 

desenvolvimento econômico. 

Conforme foi possível observar nas entrevistas e conversas com os agentes 

da Prefeitura de São Caetano do Sul, a administração pública municipal não havia 

adotado um modelo para implantação de uma metodologia de planejamento 

municipal e, até o presente o momento, apenas estudos estavam em 

desenvolvimento e análise. As recomendações de ações ao longo deste capítulo 

seguem o modelo da “boa governança”, ou seja, trabalham conceitos como a 

coparticipação do cidadão nas ações das políticas públicas, atuando de forma 

colaborativa com o Estado, que passa a desempenhar um papel de mediador do 

interesse privado junto ao bem estar social maior, à res publica, numa função de 

coordenador da rede de interesses que atuam nas políticas públicas. 

Importante destacar, entretanto, que o modelo proposto utiliza ferramentas 

de diferentes modelos de gestão, mas com forte orientação no NPM, que serve 

como base paras as principais legislações referentes ao controle, accountability e 
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transparência da administração pública federal, especialmente as elaboradas na 

década de 1990. A proposta de governança nas práticas de liderança tem por base 

a orientação de governança do Tribunal de Contas da União (TCU), enquanto o 

componente estratégico das propostas segue os preceitos do BSC e de diversas 

ferramentas que auxiliam na execução dessa metodologia. Em suma, o modelo 

proposto contempla ferramentas e ações de diversos modelos gerenciais das 

últimas décadas. Mais do que se ater a um modelo específico, buscou-se extrair o 

que cada um deles oferece de melhor e que possua melhor aderência à 

administração municipal de São Caetano do Sul. 

 

5.1 Aplicabilidade do Case Barcelona 

 

Um dos principais desafios para as políticas públicas é superar o tempo de 

uma gestão e, de modo geral, a descontinuidade da gestão pública. Por isso, é 

fundamental que os planos e projetos tenham o poder da replicabilidade, 

entendendo-a não só enquanto a propagação de uma política pública para 

realidades similares em territórios diversos, mas também como a construção de 

estratégias de pactuação e articulação das ações entre os diferentes agentes no 

tempo. Os ODS, que fazem parte da agenda 2030, em articulação com o conjunto 

de indicadores que dispomos, entre eles o IEGM, podem oferecer caminhos para o 

atingimento de uma institucionalização de novos processos de planejamento, 

gestão e governança que despontam no horizonte.  

O exemplo citado no Benchmarking está entrelaçado à questão de um 

urbanismo não só inteligente em termos tecnológicos, mas fundamentalmente no 

âmbito das estratégias que vão definir transformações com impactos positivos para 

a sociedade, envolvendo as pessoas diretamente. O caso de Barcelona possui uma 

abordagem que envolve o enfrentamento dos desafios contemporâneos das 

metrópoles como, por exemplo, a integração e coesão sociais; igualdade de 

oportunidades para todos; garantia de um ambiente urbano exemplar; gestão 

ambiental sustentável; planejamento territorial atrelado ao desenvolvimento 

socioeconômico sustentável; promoção da pesquisa, educação e cultura; 

formulação de políticas públicas efetivas e sustentáveis; domínio de ferramentas de 
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governança que fortaleçam a democracia; colaboração público-privada-

comunidade; participação cívica na escala local e metropolitana e assimilação do 

impacto da digitalização (item 4.1.3 e item 4.1.4). 

Em Barcelona, a tradição de uma cultura de planejamento resultou em 

inúmeras versões desde o primeiro plano, o Plano Estratégico de Barcelona 2000, 

aprovado no início dos anos 90, até o último, o Plano Estratégico Metropolitano de 

Barcelona Visão 2020, aprovado em 2010. No total foram cinco planos até o 

momento, todos tendo como objetivos principais a redução dos desequilíbrios 

sociais; o investimento em infraestrutura; a articulação das ideias e ações 

econômicas às ideias da política e gestão urbanas; a cooperação e pactuação entre 

setores público e privado junto com a sociedade para a compreensão e resolução 

dos problemas públicos; a criação de um ambiente de gestão administrativa ágil e 

confiável cuja governança ofereça critérios inovadores na gestão de projetos 

estratégicos e que reforce a corresponsabilidade público-privada-comunidade; a 

integração na economia global no âmbito da nova era da informação do século XXI; 

adaptação às mudanças climáticas e o desenvolvimento dentro de uma esfera de 

sustentabilidade econômica, social e ambiental.   

Barcelona foi precursora no âmbito da promoção de um projeto de Smart 

City. Assumindo como premissa a democratização do acesso à informação; a inter-

relação entre público e privado; a participação da sociedade como elo importante 

no planejamento e definição do modelo de cidade; a disseminação e uso de 

tecnologias da informação; a promoção do modelo de inovação experimental, 

aberta e social e uma gestão orientada para o modelo Smart City, Barcelona 

ambicionou contar com uma diversidade de programas integrados e de gestão 

inteligente para promover a otimização da gestão das operações da cidade na 

esfera da infraestrutura, do meio ambiente e da sustentabilidade econômica e 

social. 

Barcelona é interessante, sobretudo, para revelar que, no âmbito de um 

estado democrático que vai olhar para os anseios e demandas da sociedade e 

responder a ela, as questões do setor público estão se tornando cada vez mais 

complexas, o que poderá gerar um impulso crescente para a realização de um novo 

desenho das estruturas de governo que deverá envolver o desenvolvimento de um 
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conjunto novo de instrumentos, que englobam aqueles que são os mais avançados 

atualmente, bem como aqueles que ainda não existem, mas que, no momento em 

que forem identificados, serão construídos ou programados para virem a existir no 

decorrer deste processo ininterrupto de inovação. 

 

5.2 Recomendações de Ações Estratégicas 

 

Muito deste novo instrumental está sendo endereçado pela sociedade e por 

aqueles que atuam na ponta do governo (nos escalões mais baixos), 

implementando as políticas públicas. A utilização das novas ferramentas e práticas 

tem como objetivo não só o atingimento de maior economicidade, excelência, 

capacidade de execução, eficiência, eficácia e efetividade, mas, fundamentalmente, 

uma forte interação e comunicação entre os atores envolvidos, bem como uma 

participação ativa e influente da sociedade. Além disso, envolve o desenho ideal de 

um conjunto de indicadores e sistemas de monitoramento que não só faça com que 

o setor público atenda as demandas sociais com efetividade no impacto positivo das 

políticas, mas que também seja um instrumento de aprendizado e transformação 

contínua na esfera tanto do legado como do valor público. 

Antes, no entanto, de trabalharmos um passo-a-passo, faz-se imprescindível 

indicar que uma metodologia de trabalho para a implantação do planejamento 

estratégico deve ser estabelecida. A mais comum e utilizada é a reunião periódica 

de atores e gestores estratégicos para o debate e consenso de todas as fases da 

elaboração do Planejamento. Nesse primeiro momento diversas técnicas podem ser 

utilizadas, entre elas o brainstorming, o designthinking, o worldcafe e até mesmo 

adaptações de scrum e canvas, conforme o observado no item 4.2.2 do presente 

trabalho. No segundo momento, as técnicas e mecanismos de governança serão 

responsáveis pela elaboração de uma sistemática de acompanhamento e 

monitoramento do planejamento estratégico, utilizando de ferramentas que deverão 

estar integradas e inseridas num contexto digital que possibilite a participação e 

acompanhamento social, servindo como sustentação para o desenvolvimento de 

práticas de Smart City. 
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Seguindo, o primeiro passo a ser trabalhado é o entendimento do contexto 

em que o município de São Caetano do Sul está inserido. Qual a situação real em 

termos sociais, econômicos e políticos que a administração pública municipal está 

inserida? Nesse aspecto é importante desenvolver uma sistemática de elaboração 

de relatórios e estudos que avaliem cenários e contextualizem, periodicamente, os 

gestores públicos. Nesse sentido, a utilização de uma parceria com a FATEC São 

Caetano do Sul ou outras instituições de ensino e pesquisa serão fundamentais 

para o sucesso dessa etapa. A partir disso, será possível realizar uma análise 

ambiental, interna e externa, o que levará os gestores a identificar com maior lucidez 

as ameaças, oportunidades, fraquezas e fortalezas (Matriz SWOT/FOFA) e, em 

consequência disso, serão identificados Fatores Críticos de Sucesso (FCS) que 

levarão à percepção de qual melhor estratégia de atuação da gestão municipal — 

crescimento, desenvolvimento, manutenção ou sobrevivência (conforme a teoria 

mencionada no item 4.3.2). 

Tendo as análises de cenário e de estratégias sido realizadas e validadas, o 

segundo passo é a elaboração de um referencial estratégico (substanciado no item 

4.3.1.) para o município de São Caetano do Sul. Nada mais que compreender a 

situação atual da administração pública municipal e onde ela quer chegar. Mais 

importante que isso, para onde a gestão municipal quer direcionar a cidade e como 

o município e sua gestão querem ser reconhecidos no futuro. Na prática, estamos 

falando da definição da visão, da missão e dos valores da administração pública 

municipal. No caso analisado, uma fonte de informações importante para essas 

definições é o plano de governo e as peças orçamentárias. No entanto, idealmente, 

tais quesitos devem ser definidos quando um grupo político decide se candidatar à 

administração do ente federativo e deve ser o mínimo que se deve constar nos 

planos de governo. 

Na sequência, deve-se desdobrar o planejamento estratégico, que foi 

abordado no capítulo de revisão literária nos itens 4.3.3, 4.3.4 e 4.3.5. Quais 

objetivos, metas e planos de ação serão necessários para que São Caetano do Sul 

seja reconhecido conforme o definido em sua visão ou que cumpra sua missão à 

risca? Nesse aspecto os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e o 

IEGM serão peças fundamentais de referência para definição das ações 
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estratégicas do município. É primordial lembrar que nos planos de ação deverão 

constar indicadores e que eles comporão as metas relacionadas a cada objetivo 

estratégico definido pela administração pública municipal. Considerando a escassez 

de recursos financeiros e orçamentários, provavelmente será necessária a 

priorização de objetivos estratégicos, nesse caso recomenda-se a utilização de uma 

Matriz da GUT de forma a facilitar e oferecer caráter técnico à decisão das 

prioridades da gestão municipal. Com o escalonamento de prioridades, a gestão 

das ações estratégicas passa ser a prioridade e uma ferramenta simples para isso 

é a 5w2h. A utilização dessas ferramentas, em especial da matriz GUT, possibilitará 

trabalhar a questão da priorização conforme diversos aspectos, inclusive o de 

territorialização ou aproveitamento e aprimoramento urbanístico. 

Para finalizar a elaboração do Planejamento Estratégico é imprescindível que 

ele seja visto de forma macro e com todas suas correlações. Todo trabalho 

desenvolvido e mencionado no parágrafo anterior deverá ser compilado e pertencer 

a uma lógica estratégica. Diante disso, o trabalho acima deve ser feito mediante 

uma racionalização e construção de um Mapa Estratégico. Em outras palavras, o 

Mapeamento Estratégico é uma representação gráfica das macro relações dos 

objetivos estratégicos e de seus desdobramentos. Nesse momento o BSC 

(balanced score card) poderá ser útil para a realização desse trabalho. É nessa fase 

onde a sistematização digital ou em B.I do trabalho começa a fazer sentido, ou seja, 

é quando todas as informações da gestão estratégica começam ser demonstradas 

de forma correlacionada, mostrando seus impactos na consecução de objetivos, 

missão e, até mesmo, visão e valores. Essa integração é o que conferiu o sucesso 

do Planejamento Estratégico de Barcelona, algo que parece lógico, mas que 

somente conseguiu demonstrar sucesso com esse case já na década de 90. 

Com essa etapa finalizada, temos um Planejamento Estratégico elaborado, 

no entanto, é importante destacar que um dos principais obstáculos ao 

Planejamento Estratégico é a sua implementação. É imprescindível que as 

principais lideranças estejam envolvidas na sua execução, caso contrário corre-se 

o risco de ser apenas mais um documento engavetado. Nesse sentido, estipular um 

plano de governança torna-se uma peça fundamental para o sucesso de um 

trabalho como esse. Ao se estabelecer um conjunto de mecanismos para se 
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acompanhar o desenvolvimento da liderança, o controle e responsabilização das 

ações e monitoramento estratégico, estamos, na verdade, reforçando a relevância 

da implantação do planejamento estratégico inserido a uma cultura de governança 

pública. 

Quando a governança trabalha mecanismo de liderança (item 4.2.3.1), o que 

está sendo colocado em prática, na verdade, é uma gestão de competências com 

base nas ações do planejamento estratégico. Ou seja, ao indicar quais as ações 

estratégicas são necessárias para alcançar seus objetivos, a administração pública 

está explicitando os tipos de competência, de habilidade e de atitude (C.H.A.) que 

serão necessárias e desenvolvidas. Mais do que isso, será possível identificar as 

características e peculiaridades profissionais que serão necessárias para a 

realização dos trabalhos na atualidade e no futuro próximo, possibilitando e 

auxiliando na política de recursos humanos da administração municipal, tanto 

quanto no quesito de futuras contratações, como na retenção e desenvolvimento 

dos talentos já existentes, inclusive na elaboração de Plano de Desenvolvimento 

Individuais (PDI). Diante disso, a ferramenta 9box poderá ser de extrema valia para 

trabalhar essas questões e, apesar de não ser o tema central deste trabalho, poderá 

servir de base ou de alerta para a administração municipal de São Caetano do Sul 

implementar uma política e um plano de gestão do conhecimento, que ainda está 

incipiente e focada na gestão documental, conforme identificado nas entrevistas. 

Outra face da governança são os mecanismos de controle (item 4.2.3.2). Ora, 

quando se fala em objetivos estratégicos, metas e planos de ação, os indicadores, 

sejam eles de esforço ou de resultado, são questões inerentes a esse trabalho. 

Logo, a principal ferramenta de governança, nesse contexto, é a sistematização de 

uma ferramenta de acompanhamento de índices, indicadores e metas. Outra forma 

de atuação, e essa também está correlacionada com a Matriz SWOT, é a Gestão 

de Risco, que pode ser feita sob perspectiva estratégica, tática ou operacional. 

Ferramentas de matriz de risco que incluam a possibilidade do cálculo de risco 

conforme sua probabilidade de ocorrer e o impacto de sua ocorrência são simples 

e eficazes. 

Como observa-se, todas essas ferramentas estão inter-relacionadas e 

devem constituir um sistema de gestão único, cabendo à gestão municipal a 
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avaliação das informações que devem ser publicadas para manutenção e 

atendimento aos requisitos ao princípio de transparência. Quando abordamos essas 

questões estamos dando o primeiro passo para se trabalhar com conceitos de uma 

gestão participativa e, em alguma medida, com algumas ações que têm potencial 

para iniciar projetos de Smart City.  

Os processos participativos vão além da transparência e accountability da 

gestão, são a oportunidade da administração pública municipal de envolver seus 

cidadãos, seus clientes, no direcionamento das políticas públicas e ações 

estratégicas. Do ponto de vista meramente gerencial funciona como um 

compartilhamento de risco da tomada de decisão, mas sob a ótica social traz uma 

sensação de pertencimento e de responsabilidade sobre os espaços ou problemas 

públicos de seu interesse, estimulando a sociedade a envolver-se nas decisões 

sobre que tipo de programa e de investimentos devem ser realizados. 

A compreensão destas dinâmicas permitirá a formulação de novas políticas 

públicas e de um ambiente propício para projetos de Smart City, ou seja, a 

publicidade do planejamento estratégico atrelada a uma plataforma digital de gestão 

participativa poderá incorporar ou utilizar o Big Data para análise de demandas da 

sociedade ou por serviços públicos, impulsionando projetos de Smart City que 

contemplem recursos de internet da coisas (internet of things – IoT) e machine 

learning, onde a gestão da res publica, em diversas situações, será feita em tempo 

real e por “decisões algorítmicas”. 

 

5.3 Recomendações de Textos Normativos 

 

Tudo que foi exposto acima deve começar com uma estrutura de governança 

pública transversal que contemple desde a formulação do planejamento estratégico 

até seu acompanhamento, para que mudanças de rota possam ser feitas conforme 

o contexto solicitar, gerenciando seus riscos e promovendo a capacitação e 

adequação profissional das lideranças que executarão o planejamento, dessa 

maneira, contemplando o previsto no Decreto nº 9.203/2017 (item 4.1.5.2). A 

percepção da Secretaria de Governo de São Caetano do Sul de contar com um 

grupo fixo de trabalho para questões de planejamento estratégico, assim como a 
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intenção da criação de um grupo permanente de trabalho para avaliação de 

indicadores relacionados ao IEGM explicita um trabalho direcionado no caminho 

certo para formação de uma estrutura de governança e planejamento.  

 

5.3.1 Proposta de Estruturação da Governança e Planejamento 

Estratégico — texto normativo 

 

Nesse sentido, na sequência, fazemos uma sugestão de texto normativo que 

auxilie na constituição de setor específico para gestão do planejamento estratégico 

e assessoria na sua elaboração, que terá, entre outras funções, que prestar apoio 

a uma força de trabalho permanente, intersetorial, transversal, que será responsável 

pela formulação das diretrizes e do acompanhamento das ações de governança e 

planejamento estratégico. 

Inicialmente, sugerimos algumas atribuições para a divisão de planejamento 

estratégico, que tem criação prevista na minuta de Projeto de Lei, constante no 

anexo B, ainda em estudos pela Secretaria Municipal de Governo, Anexo B, 

conforme o abaixo: 

 

I.  Assistir e assessorar o Grupo Permanente de Governança e 

Planejamento Estratégico — GGOV na sistematização, priorização, 

desenvolvimento, monitoramento e harmonização das ações de planejamento e 

gestão estratégica; 

II.  Assessorar no processo de formulação de diretrizes e sua tradução em 

objetivos, indicadores, metas, ações, definição de responsabilidades e do 

cronograma de execução; 

III.  Acompanhar e promover o monitoramento e a sistemática de avaliação 

das ações e Política Públicas da Prefeitura de São Caetano do Sul; 

IV.  Coordenar a elaboração do Plano Estratégico, com a participação de 

todas as secretarias, fundações e autarquias; 

V.  Estimular e promover a integração de todos os órgãos da Prefeitura de 

São Caetano do Sul com ações e Políticas Públicas integradas pelo 

Planejamento Estratégico; 
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VI.  Exercer e promover o assessoramento aos diversos órgãos e unidades 

da Prefeitura de São Caetano do Sul no planejamento e na elaboração de 

programas, projetos, ações, convênios e outros ajustes que envolvam captação 

de recursos e estabelecimento de alianças estratégicas; 

VII.  Realizar e coordenar pesquisas em nível institucional no intuito de gerar 

resultados que subsidiem o processo decisório e o Planejamento Estratégico; 

VIII.  Elaborar estudos de cenários e tendências visando embasar decisões 

estratégicas; 

Como encadeamento disso, também sugerimos texto normativo para a 

formação do que denominamos como Grupo Permanente de Governança e 

Planejamento Estratégico — GGOV. A proposta abaixo pode ser incluída, onde 

couber, minuta de Projeto de Lei ainda em estudos pela Secretaria Municipal de 

Governo e que consta no Anexo B.  

Seção (…) 

 

Grupo Permanente de Governança e Planejamento Estratégico — 

GGOV 

 

Art. (...) Institui, no âmbito da Administração Direta da Prefeitura Municipal 

de São Caetano do Sul, o Grupo Permanente de Governança e Planejamento 

Estratégico — GGOV, fórum superior de caráter deliberativo, que terá suas 

atividades coordenadas e secretariadas pela Secretaria Municipal de Governo, 

por meio da Divisão de Planejamento Estratégico. 

 

Art. (…) O Grupo Permanente de Governança e Planejamento Estratégico 

— GGOV tem por objetivo auxiliar no estabelecimento das Governança quanto 

às políticas, diretrizes e deliberações emanadas da Prefeitura Municipal de São 

Caetano do Sul, oferecendo uma perspectiva de ação estratégica integrada, 

incentivando a participação dos munícipes, e garantindo o comportamento ético, 

íntegro, responsável, comprometido e transparente dos líderes do Poder 

Executivo Municipal. 
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Art. (…) A metodologia de trabalho do Grupo Permanente de Governança 

e Planejamento Estratégico — GGOV será pautada por: 

 

I. Deliberações por meio do colegiado e sempre que possível por 

consenso, não o alcançando será submetido a votação onde as 

decisões serão definidas por maioria simples, cabendo ao coordenador 

voto de desempate, se necessário; 

II. Atendimento às legislações vigentes, assim como a critérios éticos e de 

integridade; 

III. Zelo pela implantação, cumprimento e manutenção das políticas 

públicas; 

IV. Adoção de melhores práticas de governança, avalizadas pelos órgãos 

de fiscalização e de governança da Administração Pública Municipal, 

Estadual e Federal. 

 

Art. (…) O escopo das ações do Grupo Permanente de Governança e 

Planejamento Estratégico — GGOV permeiam os elementos de governança 

pública que constam abaixo: 

 

I. Planejamento Estratégico; 

II. Gestão de riscos; 

III. Gestão de Integridade e Conformidade; 

IV. Gestão de políticas públicas; e 

V. Transparência e accountability. 

 

Art. (…) São atribuições do Grupo Permanente de Governança e 

Planejamento Estratégico — GGOV: 

I - Institucionalizar estruturas adequadas de governança, gestão de riscos 

e controle interno 
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II - promover e organizar os mecanismos, instâncias e práticas de 

governança em consonância com os princípios e os diretrizes estabelecidos na 

política de governança; 

III - promover a implementação e o monitoramento da gestão estratégica, 

por meio do Planejamento Estratégico; 

IV - coordenar, apreciar e supervisionar os indicadores estratégicos e suas 

respectivas metas, assim como os projetos estratégicos, realizando avaliações 

periódicas; 

V - promover a gestão de políticas públicas em conformidade com o 

Planejamento Estratégico, a Governança, a Gestão de Risco e o Controle 

Interno; 

VI - controlar a carteira de políticas públicas da Prefeitura Municipal de 

São Caetano do Sul  

VII - Promover o desenvolvimento contínuo dos agentes públicos e 

incentivar a adoção de boas práticas de governança, de gestão de riscos e de 

controle interno; 

VIII - promover as atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais 

eventos de risco que possam afetar a Prefeitura Municipal de São Caetano do 

Sul; 

IX - promover a implantação e o monitoramento de programa de 

integridade que utilize a gestão de risco para identificação prévia e tratamento 

dos riscos; 

X - Promover a adoção de práticas que institucionalizem a 

responsabilidade dos agentes públicos na prestação de contas, na transparência 

e na efetividade das informações; 

XI - promover políticas e ações para prestação de contas à sociedade, por 

meio, sempre que possível, de tecnologias que ampliem o alcance e estimulem 

a participação social; 

XII - promover mecanismos para ouvir reclamações e sugestões da 

sociedade, incentivando a participação ativa dos munícipes na elaboração de 

políticas públicas. 



155 
 

 

XIII – criar grupos de trabalho que contemplem a participação da 

sociedade civil organizada no intuito de participar da elaboração e 

acompanhamento das políticas públicas, assim como do planejamento 

estratégico. 

 

 

Art. (…) O Grupo Permanente de Governança e Planejamento Estratégico 

— GGOV será composto por: 

- Membro titular e adjunto da Secretaria Municipal de Governo, que 

exercerá a coordenação dos trabalhos e presidirá as reuniões; 

 

- Membro titular e adjunto da Secretaria Municipal de Assistência e 

Inclusão Social; 

- Membro titular e adjunto da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos; 

- Membro titular e adjunto da Secretaria Municipal de Cultura; 

- Membro titular e adjunto da Subsecretaria Municipal de Comunicação; 

- Membro titular e adjunto da Secretaria Municipal de Deficiência ou 

Mobilidade Reduzida; 

- Membro titular e adjunto da Secretaria Municipal de Educação; 

- Membro titular e adjunto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação; 

- Membro titular e adjunto da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e 

Juventude; 

- Membro titular e adjunto da Secretaria Municipal da Fazenda; 

- Membro titular e adjunto da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos; 

- Membro titular e adjunto da Secretaria Municipal de Segurança; 

- Membro titular e adjunto da Secretaria Municipal de Saúde 

- Membro titular e adjunto da Secretaria Municipal de Planejamento e 

Gestão; 

- Membro titular e adjunto da Secretaria Municipal de Obras e Habitação; 

- Membro titular e adjunto da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. 
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- Membro titular e adjunto da Procuradoria-Geral do Município; 

- Membro titular e adjunto da Controladoria Geral do Município; 

- Membro titular e adjunto da SAESA — Sistema de Água, Esgoto e 

Saneamento; 

- Membro titular e adjunto da Fundação Anne Sullivan; 

- Membro titular e adjunto da Fundação das Artes; 

- Membro titular e adjunto da Fundação Pró-Memória; e 

- Membro titular e adjunto da Universidade Municipal de São Caetano do 

Sul. 

 

§ 1º As secretarias, fundações e autarquias terão uma cadeira por reunião 

ou deliberação, podendo ser representadas pelo membro titular ou pelo membro 

adjunto. 

§ 2º Os membros responderão administrativamente e junto aos órgãos de 

controle interno e externo pelas decisões de que participarem. 

§ 3º As reuniões demandarão ações com datas de início e de limite para 

sua execução, que serão priorizadas, em razão da análise do risco, e atribuídas 

a um responsável, podendo constar sua motivação, justificativa e a forma de sua 

execução. 

 

Art. (…) O Grupo Permanente de Governança e Planejamento Estratégico 

— GGOV terá suas reuniões coordenadas e secretariadas pela Divisão de 

Planejamento Estratégico, ordinariamente, mensalmente, de acordo com o 

calendário proposto e aprovado em reunião, e extraordinariamente por meio de 

convocação da Secretaria Municipal de Governo ou por requerimento formal de 

2/3 (dois terços) dos membros. 

 

§ 1º As deliberações do Grupo Permanente de Governança e 

Planejamento Estratégico (GGOV) serão objeto de registro em ata a ser lavrada 

até o início da próxima reunião. 
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Art. (…) O Grupo Permanente de Governança e Planejamento Estratégico 

(GGOV) será avaliado considerando o seguinte: 

 

I.  Quantidade de reuniões anuais; 

II. Participação dos membros titulares das pastas nas reuniões; 

III. Cumprimento das deliberações do GGOV; e 

IV. Percentual de mudança nos índices relacionados ao Planejamento 

Estratégico. 

 

Parágrafo Único  

O GGOV poderá criar ou estipular outros indicadores de desempenho a 

serem acompanhados pelos Munícipes. 

 

Art. (…) Casos omissos e dúvidas surgidas na aplicação do presente 

instrumento normativa serão dirimidos pelo Presidente do CGE. 

 

5.4 Faseamento das Ações Propostas 

 

Em suma, abaixo, apresentamos de maneira faseada, como as ações 

propostas podem ser implantadas de forma otimizada, a fim de simplificar o 

entendimento e a organização lógica da utilização das ferramentas propostas: 

  

·         Fase 1 – Estrutura de Governança 

o   Estabelecimento de uma estrutura de governança e a 

formação de grupo de trabalho que possa apresentar uma 

proposta de PEM 

·         Fase 2 – Metodologia de Trabalho 
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o   Estipular metodologia de trabalho – utilização do CANVAS 

Governança 

·         Fase 3 –Práticas e Ferramentas de Governança 

o   Do Mecanismo de Liderança 

➔ Estabelecer uma política de Gestão por Competências e 

utilizando a ferramenta 9box, 

➔ Em decorrência, estabelecer um Plano de 

Desenvolvimento Individual. 

o   Do Mecanismo de Controle 

➔ Implantar uma ferramenta de BI com elevada interação 

com cidadãos, a fim de utilizar o Big Data. 

➔ Instalar Grupos de Trabalho que, contemplem a 

participação popular a fim de analisar as informações 

coletadas e com o objetivo de propor e elaborar políticas 

públicas; 

➔ Estabelecer uma gestão de risco eficiente que possa 

mitigar decisões relacionadas a eventual priorização de 

uma política pública; 

➔ Estabelecer um portal da transparência onde os 

cidadãos possam acompanhar, em tempo real, os 

trabalhos acima realizados. 

·         Fase 4 

o   Realizar análise ambiente (Matriz SWOT) 

o   Identificar Fatores Críticos de Sucesso à Administração 

Municipal; 

o   Estabelecer um referencial estratégico; 
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o   Realizar um desdobramento estratégico; 

o   Por fim, formulação do BSC. 

 

6. Considerações Finais 

 

O presente trabalho teve como objetivo realizar uma pesquisa qualitativa do 

modelo de gestão adotado pela administração atual da Prefeitura Municipal de São 

Caetano do Sul e, ao final, apresentar recomendações que pudessem contribuir 

para seu aprimoramento, de maneira a propiciar uma visão mais dinâmica e 

completa dos projetos em andamento, contribuindo para o monitoramento das suas 

fases. Ainda como resultado do presente trabalho, se esperava alcançar resultados 

ainda melhores no Índice de Efetividade de Gestão Municipal — IEGM (TCESP), já 

bastante positivos, sobretudo se considerada a média estadual, além de um 

alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável — ODS, descritos 

na Agenda 2030 da ONU.  

Para tanto, foram realizadas pesquisas documentais e bibliográficas, visitas 

a secretarias, entrevistas dos principais atores envolvidos nas questões 

relacionadas ao planejamento municipal e pesquisas de benchmarking.    

A partir da revisão bibliográfica e de benchmarking foi possível identificar a 

significativa contribuição que a adoção de um Planejamento Estratégico Municipal 

— PEM estruturado, traria para a administração. A partir das visitas às secretarias 

municipais e das entrevistas realizadas foi possível constatar a ausência de um 

Planejamento Estratégico estruturado no município, mesmo apesar da existência 

de uma Secretaria de Planejamento e Gestão na estrutura da administração — o 

órgão possui inúmeras atribuições de gestão e planejamento, mas não a de 

elaboração de um planejamento estratégico.  

Ainda durante as visitas e entrevistas foi constatado que a Prefeitura 

Municipal de São Caetano do Sul possui um contrato em andamento com uma 

empresa para a elaboração de um planejamento estratégico. A administração 

estruturou um grupo de trabalho com servidores da prefeitura para o 
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acompanhamento da execução do referido contrato, bem como para atuar na 

implantação de uma cultura organizacional de planejamento estratégico e na 

implementação de uma ferramenta de Business Intelligence — BI. 

Assim, conclui-se que a adoção de um PEM contribuiria para a melhoria dos 

resultados da gestão pública municipal, de onde se depreende a necessidade de 

criação de mecanismos que fortaleçam a cultura organizacional de planejamento 

estratégico, aliada à criação e capacitação de grupos responsáveis por essa 

questão na esfera da administração pública municipal, e a implementação de 

recursos tecnológicos que contribuam para um maior monitoramento e controle das 

ações de governo.  

Como resultado do presente trabalho foi apresentada, entre outras, a 

recomendação de adoção de um Planejamento Estratégico Municipal (PEM) 

estruturado, criação de um grupo de trabalho responsável pelas questões 

relacionadas à elaboração, monitoramento e controle do PEM e emprego de um BI.  

Em suma, o que se espera alcançar com as medidas propostas e com o 

trabalho do GGOV são: 

 

● Profissionalização da gestão municipal, com desenvolvimento e 

qualificação profissional constante e seguindo um planejamento; 

● Redução de riscos estratégicos, táticos e operacionais nos diversos 

âmbitos de atuação da Prefeitura, levando a uma melhor gestão de riscos 

políticos, operacionais e judiciais; 

● Alavancagem de indicadores — a mensuração constante dos indicadores 

de resultado e de esforço levarão a uma melhora gradual e orgânica do 

desempenho das políticas públicas do Município; 

● Gestão Participativa será um passo decorrente de ações continuadas de 

transparência e accountability, estimulado pelo sentimento de 

pertencimento da sociedade ao município. Em termos gerenciais é 

importante pois trabalha-se com o conceito de compartilhamento do risco; 

● Ambiente Propício para uma gestão dinâmica e contemporânea, utilizando 

diversas ferramentas integradas e sistematizadas que possibilitarão a 

formação de um B.I. que, com a utilização de Big Data, poderá utilizar 
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recursos como IoT, machine learning e decisões por logaritmos para iniciar 

projetos a tornar o município de São Caetano do Sul uma Smart City.  

 

Trabalhando dessa forma, a administração pública de São de Caetano do Sul 

reforçaria seu papel de destaque na gestão municipal e alavancaria seus índices e 

indicadores, fortalecendo sua posição como uma das melhores cidades do Brasil 

para se viver, e consolidando-se como um ente federativo protagonista para a 

correção das desigualdades, promovendo oportunidades no âmbito de 

infraestrutura, trabalho, educação, saúde, moradia, cultura e lazer, que são as 

principais áreas objeto das políticas públicas. Por meio do planejamento estratégico, 

da governança e do planejamento urbano o município poderá implantar políticas 

públicas com programas diversificados e integrados, atreladas a um amplo pacto 

social. Afinal, dada a crescente complexidade da gestão das cidades, agravada pela 

questão das competências serem ainda muito setorizadas, a efetividade das 

políticas públicas somente será possível com o alinhamento destas práticas 

gerenciais junto com os agentes envolvidos, dentro de uma lógica de um processo 

participativo de tomada de decisão, auxiliado e inserido no conceito de gestão 

dinâmica da administração pública e Smart City. 
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ANEXOS 

ANEXO A — Proposta de Parceria 

 

Proposta de Parceria — Mestrado Profissional FGV 

Prof. Claudio Couto e Prof. Gustavo Lopes Fernandes 

 

Do Município  

 

Pertence a Região Metropolitana de São Paulo, a estimativa de população, 

calculada pelo IBGE (2017), foi de 159.608 habitantes, a área total da cidade é de 

15km2, o que resulta numa densidade demográfica de 9,7 mil hab/km2. Possui o 

melhor IDH do Brasil. 

 

Da Administração Pública  

 

São 17 secretarias, 3 fundações, 2 autarquias.  

 

Da Proposta  

 

Com a necessidade fortalecimento das potencialidades de atuação das 

secretarias, bem como a integração e otimização de esforços no desenvolvimento 

dos trabalhos, a atuação da administração municipal deve contemplar uma 

percepção integral sobre as circunstâncias de desenvolvimento da cidade.  

Para potencializar o efeito destas ações, é necessária a linearidade e 

coerência entre as ações. Há necessidade de se construir soluções de superação 

de práticas de gestão compartimentadas e que fomentem a interdisciplinaridade.  

Há ainda a necessidade de atender aos órgãos de fiscalização, como o TCE-

SP, que além de acompanhar, monitorar e analisar as finanças, passou, a partir do 

iEGM (Índice de Efetividade da Gestão Municipal), analisar e avaliar a capacidade 

e competência de gestão dos Municípios.  

Além é claro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, que 
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forma um conjunto de 17 objetivos e 169 metas que compõem a agenda mundial 

criado pela ONU em 2015.  

Assim a proposta é, a partir das orientações do iEGM, das metas ODS e do 

plano de governo do atual Prefeito realizar análise dos Projetos e Programas que já 

estão implantados para desenhar o planejamento da Cidade.  

 

Do Objetivo  

 

Dentre os objetivos específicos destaca-se:  

a) o desenvolvimento de planos de ação a partir de diretrizes estratégicas da 

gestão;  

b) o alinhamento de perspectivas sobre a atuação das áreas de gestão com 

estabelecimento de estratégias que favoreçam a integração e 

potencialização das ações já em andamento e aquelas a serem 

desenvolvidas pela administração municipal;  

c) revisão de fluxos e procedimentos relacionados ao projeto, de forma a 

garantir maior efetividade ao planejado;  

d) o suporte à implantação de monitoramento sistêmico de projetos.  

Com o planejamento estruturado, será possível direcionar recursos e 

esforços dentro do tempo permitindo uma gestão organizada e eficiente.  

 

 

Atenciosamente,  

 

 

Marília Marton 

Secretária de Governo 
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ANEXO B – Minuta de Projeto de Lei – Reforma Administrativa 

 
 
 
 

Projeto de Lei  – Reforma Administrativa 

 

GP. No 75/2019  

Proc. no. 5230/2015-2  

São Caetano do Sul, 07 de março de 

2.019.  

Senhor 

Presidente,  

 

Temos a elevada honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser 

submetido à apreciação dessa Colenda Câmara Municipal, o incluso Projeto de Lei 

Complementar que “DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇAO DA ESTRUTURA 

ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO SUL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.”  

A presente propositura promove modificações na estrutura organizacional da 

Administração Direta do Município, disciplinada pela Lei Municipal no 4.727, de 16 

de dezembro de 2008 e alterações posteriores, especificamente quanto à Secretaria 

Municipal de Governo – SEGOV, Secretaria Municipal de Assistência a Inclusão 

Social – SEAIS, Secretaria Municipal da Saúde – SESAUD e Secretaria Municipal 

de Obras e Habitação - SEOHAB.  

A alteração compreende a criação e reordenamento de unidades 

administrativas internas das referidas Secretarias, de forma a garantir o melhor 

desempenho das ações de políticas públicas, dentre elas destaca-se a criação da 

Divisão de Defesa, Proteção e Bem- Estar Animal subordinada ao Departamento de 
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Vigilância Sanitária na Secretaria Municipal de Saúde e os Setores da Diversidade 

Sexual e de Políticas para Mulheres vinculados à Secretaria Municipal de 

Assistência e Inclusão Social.  

 

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul  

Estado de São Paulo  

Também importante ressaltar que a Secretaria Municipal de Planejamento e 

Gestão – SEPLAG teve sua denominação alterada para Secretaria de Gestão e 

Modernização – SEGEM.  

Outra alteração que merece destaque é o fato de o planejamento 

orçamentário passar a constar sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Governo, o que  mandou a transformação do Departamento de Coordenação 

Estratégica da referida Secretaria em Departamento de Planejamento Estratégico e 

Orçamento.  

Vale ressaltar que a reorganização pretendida resultará em economia 

financeira anual no importe de R$ 976.102,20 (novecentos e setenta e seis mil, 

cento e dois reais e vinte centavos), atingindo o valor de R$ 1.626.837,00 (um 

milhão, seiscentos e vinte e seis mil, oitocentos e trinta e sete reais) ao final desta 

administração, ou seja, para os próximos 20 (vinte) meses, podendo chegar aos R$ 

4.880.511,00 (quatro milhões, oitocentos e oitenta mil, quinhentos e onze reais) em 

60 (sessenta) meses.  

São estas, em síntese, as justificativas que devem ser consignadas nesta 

Mensagem, aguardando o pleno acolhimento por parte dos ilustres Membros do 

Poder Legislativo, ao mesmo tempo em que solicitamos seja o presente Projeto, 

dada à relevância da matéria, apreciado em regime de urgência, nos termos do art. 

46 da Lei Orgânica do Município.  

 

Atenciosamente.  

 

JOSE AURICCHIO JUNIOR  

Prefeito Municipal  
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Exmo. Sr.  

Dr. Pio Mielo  

DD. Presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul  

Nesta  

 

 

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul  

Estado de São Paulo  

Proc. no. 5230/2015-2  

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No. __ DE __ DE __________ DE 2019. 

 

 

 

“DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇAO 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA 

PREFEITURA DE SÃO CAETANO DO 

SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”  

 

 

JOSE AURICCHIO JUNIOR, Prefeito Municipal de São Caetano do Sul, 

Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do 

art. 69, inciso XI da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal 

aprovou e ele sancionou e promulgou a seguinte LEI COMPLEMENTAR:  
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CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais 

Art. 1o Fica alterada a estrutura administrativa da Administração Direta da 

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, especificamente quanto à Secretaria 

Municipal de Governo – SEGOV, Secretaria Municipal de Assistência a Inclusão 

Social – SEAIS, Secretaria Municipal da Saúde – SESAUD e Secretaria Municipal 

de Obras e Habitação – SEOHAB.  

 

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul  

Estado de São Paulo  

CAPÍTULO II 

Das Alterações da Estrutura Administrativa Interna das Secretarias 

Seção I 

Da Secretaria Municipal de Governo – SEGOV 

 

Art. 2o Ficam criados na Secretaria Municipal de Governo:  

I - o Departamento de Apoio Institucional e Administrativo;  

II - a Divisão de Planejamento Estratégico  

III - a Divisão de Planejamento Orçamentário.  

Art. 3o O Departamento de Coordenação Estratégica, subordinado à 

Secretaria Municipal de Governo - SEGOV, a que se refere o art. 14 da Lei Municipal 

n.o 5.365 de 19 de novembro de 2015, passa denominar-se Departamento de 

Planejamento Estratégico e Orçamentário.  

Art. 4o O Departamento de Planejamento Estratégico e Orçamentário possui 

a seguinte estrutura:  

I - Divisão de Planejamento Estratégico;  

II - Divisão de Planejamento Orçamentário.  

Art. 5o São atribuições do Departamento de Planejamento Estratégico e 

orçamentário:  

I. atuar como área central na coordenação dos assuntos relacionados à 
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gestão orçamentária da Administração Pública Municipal, interagindo com as 

demais unidades da Secretaria e com os órgãos dos Poderes Executivo e 

Legislativo;  

II. discutir com os órgãos da Administração Pública Municipal os parâmetros 

e limites  

de suas propostas orçamentárias, visando os objetivos e prioridades do 

Governo, considerando o volume de recursos disponíveis;  

III. analisar e acompanhar a execução anual do orçamento, inclusive 

relacionando com as entregas previstas pelo Plano Plurianual;  

IV. fornecer suporte à elaboração dos diversos instrumentos orçamentários:  

 

 

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul 

 Estado de São Paulo  

a) Plano Plurianual;  

b) Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;  

c) Lei Orçamentária Anual - LOA;  

V. realizar:  

a) estudos pontuais sobre os assuntos sob sua responsabilidade;  

b) análise de pedidos de alteração orçamentária;  

VI. monitorar a execução orçamentária e física dos produtos e ações do 

Plano  

Plurianual;  

VII. acompanhar:  

a) a execução de projetos prioritários;  

b) as receitas vinculadas e próprias dos órgãos e entidades do Município;  

c) o quadro de pessoal orçado e efetivo de cada órgão ou entidade;  

d) eventuais ajustes orçamentários solicitados;  

VIII. consolidar as propostas de:  

a) Plano Plurianual;  

b) Lei de Diretrizes Orçamentárias;  

c) Orçamento Anual;  
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IX. analisar os aspectos orçamentários das proposições oriundas da Câmara 

Municipal e apresentar sugestões de correção ou vetos;  

X. desenvolver estudos e projetos que visem o Planejamento Estratégico;  

XI. acompanhar a execução dos gastos com pessoal.  

XII. executar outras atividades correlatas, por determinação do Secretário de 

Governo.  

Art.6o São atribuições do Departamento de Apoio Institucional e 

administrativo:  

I - prestar assessoria ao Fundo Social de Solidariedade;  

II - coordenar a execução das atividades propostas pelo Conselho 

Deliberativo do Fundo;  

III - acompanhar a execução financeira da conta do Fundo Social de 

Solidariedade;  

IV - viabilizar a contratação dos profissionais e materiais das atividades 

desenvolvidas pelo Fundo Social de Solidariedade;  

 

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul  

Estado de São Paulo  

V - assessorar o Conselho Deliberativo nas atividades cotidianas, bem como 

nos documentos legais por eles produzidos;  

VI - acompanhar e fiscalizar as doações recebidas e ofertadas pelo Fundo 

Social de Solidariedade;  

VII - supervisionar os processos e procedimentos que serão assinados pelo 

Secretário de Governo, enquanto ordenador de despesa do Fundo Social de 

Solidariedade;  

VIII - executar outras atividades correlatas, por determinação do Secretário 

de  

Governo. 

Art. 7º Em razão do previsto nos artigos 5º e 6º desta Lei, o art. 29 da Lei 

Municipal no. 4.727, de 16 de dezembro de 2008, alterada pelo art. 47 da Lei 

Municipal no 5.545, de 16 de agosto de 2017, passa a vigorar com a seguinte 

redação:  
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“Art. 29 São atribuições da Secretaria Municipal de Governo:  

I. assessorar e assistir o Chefe do Executivo Municipal na integração dos 

munícipes na vida político-administrativa do Município;  

II. promover o desenvolvimento das relações entre o Executivo e outros 

órgãos governamentais, da administração pública e privada e com o público em 

geral;  

III. promover a identificação entre a opinião pública e os objetivos do governo;  

IV. coordenar atividades de relacionamento administrativo da Prefeitura com 

os munícipes, entidades e associações de classe ou comunitária;  

V. analisar o mérito, a oportunidade e a compatibilidade das propostas com 

as diretrizes governamentais;  

VI. propor e realizar estudos e análises de políticas públicas e institucionais;  

VII. promover a cultura de planejamento orientada à inovação e 

modernização das organizações do Município, sem prejuízo da atuação de outros 

órgãos;  

VIII. elaborar, acompanhar e avaliar os Planos Plurianuais, as Leis de 

Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos Anuais do Município;  

IX. integrar esforços nas esferas de governo federal, estadual e municipal, 

coordenando e gerenciando o processo de planejamento e orçamento municipal, 

visando ao melhor atendimento às demandas da sociedade e ao desenvolvimento 

do Município;  

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul  

Estado de São Paulo  

X. acompanhar as metas, avaliar os resultados e identificar as restrições e 

as dificuldades das políticas públicas, de forma a garantir a coerência e o 

cumprimento dos planos, programas e ações do Município;  

XI. fomentar a formulação e a implementação da política municipal de 

arquivos e gestão documental;  

XII. coordenar o planejamento, a produção e a execução dos eventos 

institucionais realizados e apoiados pela Prefeitura Municipal de São Caetano do 

Sul;  

XIII. propor diretrizes, operacionalizar e coordenar a política de comunicação 
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da Prefeitura do Município de São Caetano do Sul;  

XIV. elaborar diretrizes estratégicas orientadas ao desenvolvimento do 

Município e à melhoria da qualidade de vida de sua população;  

XV. conduzir a realização do planejamento global e setorial do Município, 

organizando e administrando o planejamento do Município;  

XVI. fomentar a gestão orientada por resultados na Administração Pública 

Municipal;  

XVII. coordenar e supervisionar as ações de comunicação, imprensa, 

publicidade e programas informativos da Administração Pública Municipal, inclusive 

das fundações e autarquias municipais;  

XVIII. prestar ao Prefeito o suporte necessário ao desempenho de suas 

atribuições, na área relativa à política de comunicação do governo;  

XIX. pesquisar e estudar os assuntos de interesse da Administração e da 

população, que devam ser divulgados pelos meios de comunicação, propondo ao 

Prefeito alternativas de orientação e ação, efetuando essa divulgação, quando 

pertinente;  

XX. supervisionar os contatos com os órgãos de comunicação, visando a 

divulgação dos atos da Administração Pública Municipal e informar a opinião pública 

sobre matérias de interesse dos munícipes;  

XXI. desenvolver e operacionalizar a ação de relações públicas do Município;  

XXII. desenvolver e supervisionar a elaboração e a implementação de planos 

de “marketing” institucional;  

XXIII. manter e atualizar a página institucional da Prefeitura Municipal de São 

Caetano do Sul na internet e os canais de comunicação através das redes sociais;  

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul 

Estado de São Paulo 

XXIV. realizar pesquisas de opinião pública e subsidiar o Chefe do Executivo 

e as Secretarias Municipais;  

XXV. manter atuante serviço de comunicação com o Munícipe, por via 

telefônica (156) e internet;  

XXVI. dar suporte às Secretarias Municipais e entidades da Administração 

Indireta em assuntos de comunicação social;  
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XXVII. realizar os trabalhos de cobertura jornalística, fotográfica e 

cinematográfica das atividades municipais;  

XXVIII. manter articulação permanente com a imprensa, rádio e outros 

órgãos de divulgação, a fim de promover ampla difusão dos programas e serviços 

da Administração Municipal;  

XXIX. coordenar as ações e assuntos de natureza parlamentar e de 

relacionamento com outras instâncias legislativas e entes federativos;  

XXX. conduzir o relacionamento do governo municipal com a Câmara 

Municipal e Partidos Políticos;  

XXXI. acompanhar a tramitação dos Projetos de Lei de iniciativa do Poder 

Executivo enviados ao Legislativo, bem como de iniciativa dos Vereadores de 

interesse do Executivo;  

XXXII. coordenar o recebimento e o atendimento das consultas e 

requerimentos formulados pela Câmara Municipal;  

XXXIII. promover e coordenar ações de captação de recursos técnicos e 

financeiros, através de convênios, repasses, emendas parlamentares, parcerias, 

doações e programas de cooperação técnica nacional e internacional com 

instituições públicas e privadas, visando a viabilização de programa, ações e 

projetos institucionais da Prefeitura do Município de São Caetano do Sul;  

XXXIV. acompanhar e monitorar a apresentação dos projetos, a celebração 

de convênios e parcerias pelas Secretarias Municipais, bem como as respectivas 

liberações de recursos e prestações de contas;  

XXXV. coordenar e monitorar os processos de cadastramento de programas 

e projetos nos sistemas de gestão de convênios dos entes federativos convenentes;  

XXXVI. prestar assistência ao Conselho Deliberativo do Fundo Social de 

Solidariedade no cumprimento de suas finalidades previstas em Lei;  

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul 

Estado de São Paulo 

XXXVII. gerir e manter o controle do protocolo de documentos, conforme 

política de gestão documental do Município;  

XXXVIII. desenvolver outras atividades correlatas, por determinação do 

Prefeito.” (NR) 
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Art. 8o O Setor de Microfilmagem subordinado ao Departamento de 

Economia e Finanças da Secretaria Municipal da Fazenda e o Setor de Protocolo 

subordinado ao Departamento de Administração e Recursos Humanos, ficam 

transferidos para o Arquivo Público Municipal de São Caetano do Sul, subordinado 

à Secretaria Municipal de Governo.  

Art. 9o O art. 47 da Lei Municipal no. 4.727, de 16 de dezembro de 2008, 

alterado pelo art. 48 da Lei Municipal no 5.545, de 16 de agosto de 2017, passa a 

vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 47 A Secretaria Municipal de Governo – SEGOV, conta com as 

seguintes unidades subordinadas:  

I - Subsecretaria de Comunicação, composta por:  

a) Assessoria de Comunicação Digital;  

b) Departamento de Imprensa;  

c) Departamento de Marketing Institucional.  

II - Subsecretaria de Relações Governamentais;  

III - Departamento de Planejamento Estratégico e Orçamentário, composto 

por:  

a) Divisão de Planejamento Estratégico;  

b) Divisão de Planejamento Orçamentário.  

IV - Departamento de Parcerias e Transferências Intergovernamentais;  

V - Departamento de Apoio Institucional e Administrativo;  

VI – Arquivo Público Municipal composto por:  

a) Setor de Microfilmagem;  

b) Setor de Protocolo.” (NR)  

Art. 10 Ficam criadas na Secretaria Municipal de Governo 06 (seis) Funções 

Gratificadas de Coordenador de Planejamento Estratégico de Secretaria, com as 

atribuições constantes do Anexo I desta Lei.  

§1o A Função Gratificada de que trata o caput deste artigo deverá ser 

ocupada  

 

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul 

Estado de São Paulo 
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por servidores efetivos, constantes do Quadro Geral de Empregos Públicos  

Permanentes da Prefeitura de São Caetano do Sul, exclusivamente concursados, 

conforme a necessidade e solicitação da Secretaria Municipal de Governo.  

§2o A título de Função Gratificada, enquanto perdurar a nomeação, o 

servidor fará jus a 20% (vinte por cento) do valor estabelecido no art. 61, I, da Lei 

Municipal no 4.727/2008, com redação dada pelo art. 5o da Lei Municipal no 4.731, 

de 18 de fevereiro de 2009.  

§3o Os valores a título de Função Gratificada não se incorporam ao salário, 

vencimento ou provento do emprego público, observado sempre os limites 

constitucionais de remuneração.  

 

Seção II 

Da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAG 

 

Art.11 Fica alterada a denominação da Secretaria Municipal de Planejamento 

e Gestão – SEPLAG para Secretaria Municipal de Gestão e Modernização – 

SEGEM.  

Art.12 As atribuições da Secretaria Municipal de Gestão e Modernização – 

SEGEM são aquelas previstas no Anexo I da Lei Municipal no 5.143, de 20 de 

setembro de 2013.  

 

Seção III 

Da Secretaria Municipal da Fazenda– SEFAZ 

 

Art. 13 Fica alterada a alínea “b”, do inciso II, do art. 19, da Lei Municipal n.o 

5.365 de 19 de novembro de 2015 passando a vigorar com a seguinte redação:  

“Art.19 (...)  

I – (...)  

(...)  

II- (...)  

(...) 

b) (01) Coordenador de Execução Financeira e Orçamentária;” (NR)  
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Seção IV 

Da Secretaria Municipal de Saúde– SESAUD 

 

Art. 14 Fica criada na Secretaria Municipal de Saúde, vinculado ao 

Departamento de Vigilância Sanitária, a Divisão de Defesa, Proteção e Bem-Estar 

Animal.  

Art.15 Em razão do previsto no art. 14 desta Lei, o art. 33 da Lei no. 4.727, 

de 16 de dezembro de 2008 passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 33 São atribuições da Secretaria Municipal de Saúde - SESAUD:  

I - desenvolver, propor e operacionalizar a política pública de saúde no âmbito 

do Município;  

II - assegurar meios e formas para a execução da política de saúde do 

Município através de profissionais, médicos, corpo de enfermagem e pessoal 

administrativo capacitados, sistemas e equipamentos, instalações, materiais e 

medicamentos, ambulatórios, unidades de atendimento e hospitais;  

III - manter sistema de controle de pessoal e sistema de avaliação periódica 

técnico-profissional;  

IV - executar e supervisionar as atividades de assistência hospitalar através 

dos hospitais municipais;  

V - executar e supervisionar as atividades de assistência de emergência, 

através do Serviço de Atendimento ao Munícipe em Emergência – SAME;  

VI - executar e supervisionar as atividades de assistência básica e secundária 

através das Unidades Básicas, dos Centros Odontológicos e demais unidades 

especializadas;  

VII - manter e supervisionar as atividades de vigilância sanitária, 

epidemiológica e zoonose no âmbito do Município;  

VIII - desenvolver e operacionalizar projeto de planejamento e controle do 

sistema de saúde do Município;  

IX - manter controle sobre convênios e parcerias com entidades privadas e 
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Poderes Públicos Estadual e Federal;  

X - manter sistema de controle de repasse e da utilização de verbas federais 

para o Município; 

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul 

Estado de São Paulo 

 

XI - manter programa de saúde da “terceira idade”, no âmbito do Município;  

XII - coordenar e supervisionar ações voltadas à causa animal, direitos e 

garantias, bem como difundir e divulgar matérias de natureza educativa;  

XIII - manter programa de saúde familiar no âmbito do Município;  

XIV - manter programa de vigilância ambiental no âmbito do Município;  

XV - promover e coordenar campanhas de vacinação e de esclarecimento 

público relativo à prevenção e ao controle de doenças no âmbito do Município;  

XVI - assegurar a qualidade do atendimento à saúde no Município;  

XVII - executar outras atividades correlatas por determinação do Prefeito.” 

(NR)  

Art. 16 Ficam extintas as seguintes Funções Gratificadas, criadas pelo art. 20 

e constantes do Anexo XIV, ambos da Lei Municipal no 5.365, de 19 de novembro 

de 2015:  

I – 10 (dez) Supervisor de Enfermagem;  

II – 13 (treze) Coordenador de Enfermagem;  

III – 7 (sete) Coordenador de UBS/Centro de Especialidades.  

 

Seção V 

Da Secretaria Municipal de Obras e Habitação – SEOHAB 

 

Art. 17 Fica alterada a denominação da Secretaria Municipal de Obras e 

Habitação - SEOHAB para Secretaria Municipal de Obras Habitação e 

Planejamento Urbano - SEOHURB.  

Art. 18 Fica criado na Secretaria Municipal de Obras Habitação e 

Planejamento Urbano - SEOHURB o Departamento de Uso e Ocupação do Solo.  

Art. 19 O Departamento de Obras, previsto no inciso I, do art. 52 da Lei 
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Municipal no 4.727, de 16 de dezembro de 2008, passa a denominar-se 

Departamento de Obras Públicas. 

Art. 20 O Setor de Controle de Uso e Ocupação do Solo, previsto no inciso 

III, do art. 52 da Lei Municipal no 4.727, de 16 de dezembro de 2008, passa a 

denominar-se Setor de Planejamento Urbano.  
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Art. 21 Em razão do disposto nos artigos 19 e 20 desta Lei, as atribuições 

dos cargos em comissão de Chefe de Setor e Diretor de Departamento, vinculados 

respectivamente, ao Setor de Habitação, Setor de Controle de Uso e Ocupação 

do Solo e Departamento de Obras, passam a ser as constantes do Anexo II desta 

Lei.  

Art.22 O art. 34 da Lei Municipal no 4.727, de 16 de dezembro de 2008 passa 

a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 34 São atribuições da Secretaria Municipal de Obras Habitação e 

Planejamento Urbano - SEOHURB:  

I - apresentar propostas de implementação, execução, controle e avaliação 

das políticas públicas referentes ao planejamento e realização de obras públicas;  

II - elaborar projetos arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos, croquis, 

diagramas, orçamentos, cronogramas, gráficos, memoriais técnicos e demais 

materiais e documentos necessários para a licitação e execução indireta de obras 

públicas;  

III - supervisionar, gerir e fiscalizar a execução direta e indireta de obras 

públicas, assegurando a qualidade de métodos e materiais empregados;  

IV - produzir estudos e diagnósticos referentes às necessidades 

habitacionais do município, operacionalizando a Política Municipal de Habitação de 

Interesse Social;  

V - planejar e coordenar a implantação do Sistema Eletrônico para Aprovação 

de Projetos Particulares e Orientações Técnicas, encarregando-se de seu 

gerenciamento após a implantação;  

VI - analisar e aprovar projetos arquitetônicos e urbanísticos de construção, 
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reforma e regularização de edificações residenciais, comerciais e industriais, tendo 

por objetivo licenciar obras particulares que tenham lugar no município;  

VII - analisar as solicitações, elaborar e emitir alvarás e certidões referentes 

ao  

licenciamento urbanístico, em conformidade com a legislação urbanística e 

edilícia municipal;  

VIII - fiscalizar a realização de obras particulares no município, observando e 

fazendo respeitar a correta aplicação da legislação urbanística e edilícia municipal, 

bem como, em caso de desconformidade, aplicando as sanções e penalidades 

previstas;  

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul 
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IX - planejar e coordenar a implantação do Sistema de Informações Urbanas 

Municipais, encarregando-se de seu gerenciamento após a implantação;  

X - elaborar e implementar a Política Municipal de Desenvolvimento Urbano 

Sustentável, integrando as atividades de planejamento urbano e ordenamento 

territorial com a implementação das diretrizes do Plano Diretor Estratégico Municipal 

e da Lei de Uso e Ocupação do Solo, colaborando, para a consecução deste fim, 

com os demais órgãos da Administração Pública Municipal;  

XI - propor a criação ou aperfeiçoamento de instrumentos atinentes à 

legislação  

urbanística municipal, tais como: Lei de Zoneamento, Código de Obras e Posturas, 

Outorga Onerosa do Direito de Construir, Fundo Municipal de Habitação de 

Interesse Social, Fundo Municipal de Infraestrutura Urbana, além dos demais 

instrumentos urbanísticos criados pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal 

10.257/2001).  

Art. 23 O art. 52 da Lei no. 4.727, de 16 de dezembro de 2008, passa a vigorar 

com a seguinte redação:  

“Art. 52 A Secretaria Municipal de Obras Habitação e Planejamento Urbano 

- SEOHURB conta com as seguintes unidades subordinadas:  

I – Departamento de Obras Públicas;  

II – Departamento de Uso e Ocupação do Solo;  
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III – Setor de Habitação;  

IV – Setor de Planejamento Urbano.(NR)  

Art. 24 Ficam criadas na Secretaria Municipal de Obras Habitação e 

Planejamento Urbano – SEOHURB, 04 (quatro) Funções Gratificadas com as 

seguintes denominações e atribuições constantes do Anexo I desta Lei:  

I – Coordenador de Fiscalização de Obras e Expediente;  

II – Coordenador de Aprovação de Projetos;  

III – Coordenador de Cadastro Imobiliário;  

IV- Coordenador de Obras, Sustentabilidade e Desempenho.  

§1o As Funções Gratificadas de que trata o caput deste artigo deverão ser 

ocupadas por servidores efetivos, constantes do Quadro Geral de Empregos 

Públicos Permanentes da Prefeitura de São Caetano do Sul, exclusivamente 

concursados.  
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§2o A título de Função Gratificada, enquanto perdurar a nomeação, o 

servidor fará jus a 20% (vinte por cento) do valor estabelecido no art. 61, I, da Lei 

Municipal no 4.727/2008,com redação dada pelo art. 5o da Lei Municipal no 4.731, 

de 18 de fevereiro de 2009.  

§3o Os valores a título de Função Gratificada não se incorporam ao salário, 

vencimento ou provento do emprego público, observado sempre os limites 

constitucionais de remuneração. 

  

Seção VI 

Da Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social – SEAIS 

 

Art.25 Ficam criados na Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social 

- SEAIS:  

I - o Setor da Diversidade Sexual; e  

II - o Setor de Políticas para Mulheres.  

Art.26 Em razão do previsto no art. 25 desta Lei, o art. 36 da Lei Municipal 
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no. 4.727, e 16 de dezembro de 2008 passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 36 São atribuições da Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão 

Social - SEAIS: 

I – planejar, coordenar, supervisionar e executar ações de assistência social 

no Município;  

II - elaborar programas e projetos de conscientização da população, 

especialmente a de baixa renda, sobre práticas familiares e sociais tendentes a 

elevar a sua qualidade de vida;  

III - realizar campanhas educativas e profiláticas sobre questões abrangidas 

pela assistência social, em conjunto com área da saúde;  

IV - treinar e aperfeiçoar em caráter permanente os Agentes da Assistência 

Social, para melhor qualificá-los para o desempenho das suas atividades; 

V - realizar pesquisas, levantamentos e censos periódicos de interesse da 

função assistencial e manter permanente banco de dados sobre o apurado;  
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VI - manter permanente intercâmbio de informações com as demais 

Secretarias Municipais, assim como articular-se com os órgãos assistenciais da 

União e do Estado, através de convênios e outras ações de interesse da pasta;  

VII - desenvolver programas estratégicos na área de assistência social, assim 

como manter programas de atendimento social, especialmente relativos à 

alimentação e agasalhos;  

VIII - desenvolver projetos de inclusão social, em especial aos assuntos da 

Diversidade Sexual e das Políticas para Mulheres;  

IX - assistir às pessoas carentes da comunidade;  

X - promover a integração e a inclusão social no âmbito do Município;  

XI - dar a assistência necessária às crianças e aos adolescentes, com a 

promoção de programas a eles destinados;  
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XII - coordenar programas voltados para a “terceira idade” em conjunto com 

as Secretarias Municipais da Saúde, da Educação, da Cultura e dos Esportes;  

XIII - manter centros, cursos e outras atividades de desenvolvimento social 

e  

comunitário;  

XIV - supervisionar as ações voltadas para a Diversidade Sexual, 

fomentando  

atividades educativas e de formação;  

XV - supervisionar as ações voltadas para as Políticas para Mulheres, 

fomentando atividades educativas e de formação;  

XVI - coordenar convênios com o Estado, a União e outras entidades na 

área de atendimento social;  

XVII - auxiliar e apoiar a execução da política habitacional do Município;  

XVIII- executar outras atividades estritamente correlatas, por determinação 

do Prefeito.  

 

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul  

Estado de São Paulo  

Art. 27 O art. 54 da Lei Municipal no. 4.727, de 16 de dezembro de 2008, 

passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 54 A Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social - SEAIS conta 

com as seguintes unidades subordinadas:  

I – Departamento de Assistência Social;  

II – Setor da Diversidade Sexual;  

III – Setor de Políticas para Mulheres;  

IV – Setor de Coordenação do Centro de Referência da Assistência Social – 

CRAS e do Centro de Referência Especial de Assistência Social – CREAS.” (NR)  

 

Capítulo III 

Da Extinção e Criação de Cargos em Comissão 
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Art. 28 Ficam extintos 15 (quinze) cargos em comissão de Secretário de 

Escola e 16 (dezesseis) cargos em comissão de Assessor de Formação 

Profissional, conforme Anexo III desta Lei.  

Art. 29 Para o funcionamento da nova estrutura administrativa e 

organizacional prevista na presente Lei ficam:  

I - criados os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração pelo 

Chefe do Poder Executivo, previstos no Anexo IV desta Lei contendo as respectivas 

quantidades, nomenclaturas, lotação, discriminação das atribuições e referências 

de vencimentos;  

II – alteradas as atribuições e respectivas vinculações dos cargos em 

comissão de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, 

conforme Anexo II desta Lei. 

Capítulo IV 

Das Disposições Finais 

 

Art. 30 Na estrita forma desta Lei, Decretos do Poder Executivo 

estabelecerão qualquer detalhamento que não gere nova despesa, em prol da 

melhor operacionalidade dos institutos constantes desta Lei.  
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Art. 31 O Poder Executivo deverá proceder às devidas adequações 

decorrentes das disposições desta Lei na legislação orçamentária vigente.  

Art. 32 Em atendimento ao estabelecido no inciso VI, art. 167 da Constituição 

Federal e nos artigos 146 e 148 da Lei Orgânica Municipal, fica o Poder Executivo 

autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos entre categorias de 

programação e órgãos da Administração Pública no tocante à aplicação da presente 

Lei.  

Art. 33 O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito adicional especial ao 

orçamento vigente com a estrita finalidade de aplicação da presente Lei.  

Art. 34 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
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Art. 35 Ficam revogados os organogramas constante do Anexo I 

(continuação 9) e (continuação 11), referentes à Secretaria de Obras e Habitação e 

à Secretaria de Assistência e Inclusão Social ambos da Lei Municipal no 4.727, de 

16 de dezembro de 2008, e os organogramas constantes dos Anexos VI e IX da Lei 

Municipal no 5.545, de 16 de agosto de 2017, em razão da nova estrutura constante 

dos Anexos V, VI, VII e VIII desta Lei.  

Art. 36 Fica revogado o inciso II, do art. 28 da Lei Municipal no 4.727, de 16 

de dezembro de 2008 e os artigos 47 e 48 ambos da Lei Municipal no 5.545 de 16 

de agosto de 2017.  

 

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, ..............., 142º da fundação da 

cidade e 71º de sua emancipação Político-Administrativa.  

JOSE AURICCHIO JUNIOR 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul  

Estado de São Paulo 
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ANEXO C – Termo de Referência Definitivo 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO 

Elaboração de Plano de Ação e Governança de Metas do  

Município de São Caetano do Sul 

 

I – Descrição:  

 

O presente termo de referência visa sugerir temática para estudo no âmbito do curso 

de Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas (MPGPP), da Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo (EAESP), da Fundação Getúlio Vargas (FGV) por 

parte da Prefeitura de São Caetano do Sul. 

Com a necessidade de fortalecimento da atuação das secretarias, bem como a 

integração e otimização de esforços no desenvolvimento dos trabalhos, a atuação da 

administração municipal deve contemplar uma percepção integral sobre as circunstâncias de 

desenvolvimento da cidade. 

 Para potencializar o efeito destas ações, é necessária a linearidade e coerência entre 

as ações através da construção de soluções que superem as práticas de gestão 

compartimentadas e que fomentem a interdisciplinaridade.  

 Há ainda a necessidade de atender aos órgãos de fiscalização, como o TCE-SP, que 

além de acompanhar, monitorar e analisar as finanças, passou, a partir do IEGM (Índice de 

Efetividade da Gestão Municipal), a analisar e avaliar a capacidade e competência de 

gestão dos Municípios. Além, é claro, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – 

ODS, que formam um conjunto de 17 objetivos e 169 metas que compõem a agenda 

mundial criado pela ONU em 2015. 

 

II – Contextualização do campo de estudo/pesquisa 

 

São Caetano do Sul é um município que pertence à Região Metropolitana de São 

Paulo, com uma população estimada pelo IBGE (2017) de 159.608 habitantes, distribuída 

numa área total 15 km², resultando numa densidade demográfica de 9,7 mil 

hab./km².  Reconhecida pela elevada qualidade de vida, a cidade possui o melhor IDH do 

Brasil (0,862), um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 13bi e um PIB per capita de R$ 

83.656,30, o que a coloca entre cinquenta maiores economias do Brasil. 

A estrutura administrativa do Município de São Caetano do Sul contempla, atualmente, 

17 secretarias, 3 fundações, 2 autarquias, que administrarão, até 2021, segundo o PPA 

2018/21, receitas de aproximadamente R$ 6 bilhões. Apesar de não possuir um planejamento 

estratégico, a prefeitura trabalha com nove planos de ação: 

● Plano Diretor; 
● Plano Municipal de Cultura; 
● Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 
● Plano Municipal de Saneamento Básico; 
● Plano Municipal de Saúde; 
● Plano Municipal de Educação; 
● Plano de Desenvolvimento Econômico; 
● Plano Municipal de Assistência Social; 
● Plano Municipal de Parceria Público-Privadas. 
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III – Objetivo Principal 

A partir das orientações do IEGM, das metas ODS e do plano de governo da atual 

gestão e do Plano Plurianual (PPA) do Município, apresentar uma metodologia que 

possibilite a Prefeitura apresentar um plano de Governança para que sejam realizados 

acompanhamentos periódicos dos Projetos e Programas que já estão sendo implantados, 

contribuindo para um ganho de desempenho das ações governamentais de São Caetano do 

Sul. 

 

IV – Objetivos Específicos 

Com base em diagnóstico das práticas de Governança da Prefeitura de São Caetano 

do Sul no âmbito da apropriação das informações dos indicadores do IEGM e sua 

correspondência com as metas governamentais, propor mecanismos que promovam: 

● Utilização eficiente dos indicadores IEGM como estrutura de monitoramento, 

avaliação e replanejamento de objetivos, metas e ações governamentais vigentes e futuras; 
● Melhoria da classificação do Município perante os indicadores do 

IEGM/TCESP. 
 

V – Objeto de estudo/pesquisa: 

A equipe do Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas da Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (MPGPP FGV-

EAESP) deverá elaborar uma proposta para implementação de uma metodologia de 

Governança Pública, inserido numa lógica de Planejamento Estratégico, baseada no PPA e o 

plano de governo do Município de São Caetano do Sul, assim como uma proposta de método 

para acompanhamento das ações previstas no Planejamento, e que terão por base os objetivos 

e metas estabelecidos, referenciados pelo IEGM. Deverão estar contemplados:  

a) Elaboração de uma metodologia de Governança Pública, contemplando um 

acompanhamento para os planos de ação a partir de diretrizes estratégicas da gestão e dos 

indicadores do IEGM;  

b) Inserido numa lógica de Planejamento Estratégico e do Balanced Score Card 

(BSC), desenvolver metodologia para elaboração de um Mapa Estratégico para Governança, 

estabelecendo pontos estratégicos que favoreçam a integração e potencialização das ações do 

poder Municipal que já estão em andamento e daquelas a serem desenvolvidas; 

c) Proposta de ferramentas para implantação de Governança Corporativa para a 

implantação de monitoramento sistêmico de projetos, proporcionando maior accountability. 

d) Proposta de redação legislativa/executivo para a criação de estrutura administrativa 

que possa realizar o acompanhamento da execução do plano de ação/planejamento 

estratégico municipal 

 

VI – Disposições finais 

Os mestrandos da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV- EAESP) deverão apresentar estudo completo até 31 de agosto de 

2019, bem como realizar uma apresentação oral em até 60 dias após a entrega do trabalho 

escrito. As partes poderão, mediante acordo prévio, estabelecer entregas intermediárias para 

identificar adequações que eventualmente sejam necessárias ao trabalho, podendo ser 

estabelecido um cronograma de entregas intermediárias. 

 

São Caetano do Sul,     de julho de 2019. 
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Fundação Getúlio Vargas                                                          Governo de São Caetano do 

Sul 

APÊNDICES 

APÊNDICE A – Questionário da Secretaria de Governo 

 

QUESTIONÁRIO I 
Secretaria de Governo 

  
O presente questionário faz parte da Dissertação de Conclusão do Mestrado 

Profissional em Gestão e Políticas Públicas, da Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e tem como o escopo a 
análise do Sistema de Governança adotado pelo Prefeitura Municipal de São 
Caetano do Sul e a relação entre as políticas públicas adotadas pelas suas 
secretarias e o Índice de Efetividade da Gestão Municipal/IEGM-TCESP. 

 
 QUESTÕES: 

* pode haver mais de uma resposta que se aplica a cada questão 

* as pessoas envolvidas na formulação de respostas ao presente formulário, terão 
suas identificações pessoal e funcional preservadas. 

 

 NOME: _______________________________ FUNÇÃO: 
____________________ 

  

Parte 1 

 

Preparação dos Relatórios IEGM - TCESP 

1. Em relação ao processo elaboração das respostas para o IEGM-TCESP, a 
Prefeitura possui: (assinale as alternativas que melhor respondem ao quesito) 

( ) uma equipe composta por pessoal da Prefeitura em um departamento 
permanente e  dedicado (os profissionais estão afastados de suas atribuições 
habituais) responsável em buscar e formatar as respostas para envio do TCESP  

( ) uma equipe composta por pessoal da Prefeitura em um departamento 
permanente, mas virtual (os profissionais se reúnem para tratar demandas 
específicas, sem se afastarem de suas atribuições habituais) responsável em 
buscar e formatar as respostas para envio do TCESP 
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( ) uma equipe composta por pessoal da Prefeitura que forma grupos de trabalho 
ocasionais, estruturados de acordo com a demanda, responsável em buscar e 
formatar as respostas para envio do TCESP 

( ) um profissional, COM qualificação em área correlata,  designado, para atuar na 
busca e na formatação das respostas para envio do TCESP 

( ) um profissional, SEM qualificação em área correlata,  designado, para atuar 
busca e na formatação das respostas para envio do TCESP 

 

2. Em relação ao processo de resposta para o IEGM-TCESP, a Prefeitura: 
(assinale as alternativas que melhor respondem ao quesito) 

(  ) é realizado por equipe dedicada que busca pessoalmente (ainda que por meios 
eletrônicos) nos órgãos e departamentos de interesse as respostas aos quesitos 
do IEGM, e em seguida prepara as respostas para o envio o TCESP 

( ) é realizado pelo próprio pessoal dos órgãos e departamentos de interesse, para 
posterior envio aos responsáveis em preparar as respostas aos quesitos do IEGM 
que serão enviados ao TCESP 

3. Em relação ao processo de armazenamento das informações que 
subsidiarão respostas aos quesitos do IEGM-TCESP, a Prefeitura: (assinale 
as alternativas que melhor respondem ao quesito) 

( ) há sistema de gestão informatizado onde as áreas podem armazenar as 
informações de interesse e os gestores acompanharem a evolução de informações 
e projetos de interesse do IEGM 

( ) as informações de interesse são armazenadas nos próprios órgãos responsáveis 
pela sua produção e atualização em bases próprias, físicas ou informatizadas 

4. Em relação a disseminação da cultura institucional de efetividade da gestão 
pública municipal junto aos demais secretários, formuladores de políticas 
públicas: (assinale as alternativas que melhor respondem ao quesito) 

( ) há disseminação de informações relativas ao IEGM para os secretários, em 
reuniões ou eventos periódicos específicos, com vistas a aprimorar o processo 

( ) o tema é tratado de maneira transversal em reuniões de secretariado 

( ) o tema é tratado de maneira formal por meio de documentação que tem por 
objetivo levar informações pertinentes ao conhecimento aos secretários 

( ) não há um trabalho para disseminação da cultura institucional de efetividade na 
gestão municipal  

5. Em relação a avaliação dos resultados do IEGM-TCESP: (assinale as 
alternativas que melhor respondem ao quesito) 

( ) são tratados por um grupo específico, dedicado, para fins de aprimoramento 

( ) são tratados por um grupo específico, virtual, para fins de aprimoramento 
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( ) são tratados por um grupo de trabalho, específico, para fins de aprimoramento 

( ) não são tratados e o aprimoramento é uma decorrência dos consecutivos IEGM 

 
Parte 2 

 

Estabelecimento e divulgação de canais de comunicação efetivos com as 
diferentes partes interessadas 

6. As partes interessadas estão identificadas?  

7. Canais de comunicação para acesso, solicitação e encaminhamento 
de     informações estão implantados?  

8. São divulgados periodicamente?  

9. Mecanismos para tratar informações e dados recebidos estão 
implantados?  

10. O desempenho, a disponibilidade e a adequação dos canais de 
comunicação são avaliadas e monitoradas?  

 

Parte 3 

 
Promoção da participação social, com envolvimento dos usuários, da 

sociedade e das demais partes interessadas na governança da organização 

11. Diretrizes para participação social na governança da organização 
(avaliação, direcionamento e monitoramento) estão definidas? (p. ex., 
planejamento e orçamento participativo, envolvimento da sociedade civil 
organizada, controle social). 

12. Mecanismos que viabilizam a participação social na governança da 
organização estão implantados? (p. ex., conferências de políticas públicas, 
mesas de diálogo, audiências e consultas públicas presenciais ou virtuais).  

13. As diretrizes de participação social são observadas e postas em prática, 
em conformidade com as definições?  

 

Parte 4 

Assegurar que decisões, estratégias, políticas, programas, projetos, planos, 
ações, serviços e produtos de responsabilidade da organização atendam ao 

maior número possível de partes interessadas, de modo balanceado 
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14. As semelhanças e as distinções entre as partes interessadas, bem como 
suas necessidades e expectativas, estão identificadas?  

15. Critérios de seleção, priorização e balanceamento no atendimento de 
necessidades das partes interessadas estão definidos e são transparentes?  

16. Processos de seleção, priorização e balanceamento de decisões, 
estratégias, políticas, programas, projetos, planos, ações, serviços e produtos 
de responsabilidade da organização, que atendem as diferentes partes 
interessadas, estão implantados?  

17. A satisfação das partes interessadas com o atendimento de suas 
necessidades e expectativas é avaliada e monitorada?  

 

 

Parte 5 

 
Estabelecimento de estratégia que considere aspectos como transparência e 

envolvimento das partes interessadas 

18. A organização considera aspectos como transparência e envolvimento 
das partes interessadas?  

19. A organização explicita como as partes interessadas são envolvidas no 
acompanhamento do desempenho organizacional?  

20. A organização explicita as responsabilidades das instâncias internas de 
governança (p. ex. conselhos, chefes de poderes, ministros e secretários) no 
que tange a avaliação, direcionamento e monitoramento das metas e ações?  

21. Diretrizes para monitoramento e avaliação da execução das metas e ações 
estão definidas?  

22. O modelo de gestão das metas e ações está implantado?  

 

Parte 6 

 Estabelecimento da estratégia da organização 

23. As instâncias internas de governança, os gestores e os colaboradores (p. 
ex. servidores e empregados) participam da formulação das metas e ações?  

24. Na formulação das metas e ações, a organização adota práticas 
participativas que consideram os anseios das partes interessadas externas? 
(p. ex. sociedade).  
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25. A organização explicita seus objetivos, metas, ações e indicadores de 
desempenho?  

 

Parte 7 

Monitoramento e avaliação da execução das metas e ações, os principais 
indicadores e o desempenho da organização 

26. A execução das metas e ações é avaliada e monitorada?  

27. O desempenho da organização é avaliado com base em indicadores 
definidos?  

28. Iniciativas são adotadas quando o desempenho é insatisfatório e, também, 
quando comprovadamente necessário?  

29. A organização utiliza os indicadores como estrutura de acompanhamento 
e/ou replanejamento dos objetivos e metas definidos?  

 
Parte 8 

Pessoas e Conhecimento 

30. É assegurada a adequada capacitação dos membros da alta 
administração? As características e competências desejáveis ou necessárias 
a membros da alta administração estão identificadas. Como se dá o 
desenvolvimento de membros da alta administração? 

31. Existe sistemática de avaliação de desempenho de membros da alta 
administração? Os membros da alta administração são avaliados com base 
nos indicadores e metas de desempenho definidos e transparentes? 

 

Parte 9 

 Princípios e Comportamentos 

32. É adotado código de ética e conduta que defina padrões de 
comportamento dos membros da alta administração e dos conselhos ou 
colegiado superior? Em caso positivo, o referido código contém: a) valores, 
princípios e comportamentos esperados dos agentes públicos; b) define 
tratamento de conflitos de interesses e estabelece os meios de como 
manifestar tal conflito; c) proíbe o recebimento de benefícios que possam, de 
forma efetiva ou potencial, influenciar, ou parecer influenciar, as ações da alta 
administração; d) sanções cabíveis? 

33. Existe controles internos para mitigar riscos decorrentes de atos 
praticados pelos agentes delegados estão implantados? A alta administração 
estabelece medidas que assegurem que os dirigentes implementem e 
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monitorem práticas de gestão de riscos e controle interno? A alta 
administração avalia riscos-chave que podem comprometer o alcance dos 
principais objetivos organizacionais e fornece direção clara para que tais 
riscos sejam gerenciados? 

34. As diretrizes de transição dos membros da alta administração e das 
demais instâncias internas de governança estão estabelecidas? Os mandatos 
dos membros das instâncias internas de governança, assim como os 
requisitos para permanência no cargo ou função, estão definidos? O Processo 
de escalonamento, para instâncias de governança, de questões que envolvem 
decisões críticas de negócio, está estabelecido? 

 

Parte 10 

Sistemas de Governança 

35. As decisões críticas da organização que demandam segregação de 
funções estão identificadas? Há controles implantados de modo a reduzir o 
risco de decisões críticas serem tomadas sem respeitar essa segregação de 
funções? Existe limite de tempo para que indivíduos exerçam a mesma função 
ou papel associado a decisões críticas de negócio está definido? 

36. O sistema de governança da organização está definido e contempla: a) a 
identificação das instâncias internas de governança da organização; b) a 
definição de quais instâncias internas de governança participam de quais 
decisões críticas, bem como do seu grau de responsabilidade; c) a 
modelagem do fluxo de informações entre as instâncias internas de 
governança e entre estas e outras partes interessadas; d) a modelagem dos 
processos de trabalhos que envolvem as instâncias internas de governança? 

37. O sistema de governança da organização está implantado? O sistema de 
governança é avaliado, direcionado e monitorado pela mais alta instância 
interna de governança? 
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APÊNDICE B — Questionário da Secretaria de Planejamento e Gestão 

 
 

QUESTIONÁRIO II 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

 

O presente questionário faz parte da Dissertação de Conclusão do Mestrado 

Profissional em Gestão e Políticas Públicas, da Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e tem como o escopo a 

análise do Sistema de Governança adotado pela Prefeitura Municipal de São 

Caetano do Sul e a relação entre as políticas públicas adotadas pelas suas 

secretarias e o Índice de Efetividade da Gestão Municipal/IEGM-TCESP. 

 

QUESTÕES:  

* pode haver mais de uma resposta que se aplica a cada questão  

* as pessoas envolvidas na formulação de respostas ao presente formulário, 

poderão ter suas identificações pessoal e funcional preservadas.  

NOME_____________________ FUNÇÃO: 

___________________________ 

 

1 – Quais as principais características, peculiaridades, atribuições, estrutura 

e orçamento da Secretaria? 

2 – A Secretaria realiza o Planejamento Estratégico da Prefeitura?  

3 – A Secretaria possui pessoal específico e capacitado para a realização do 

Planejamento Estratégico? 

4 – O processo de elaboração do Planejamento Estratégico envolve a 

participação da comunidade?  

5 – Como é a participação de outros segmentos, como partidos e agentes 

políticos no processo de elaboração do Planejamento Estratégico? 
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6 – Qual o regime jurídico atual dos servidores municipais? Quais as 

alternativas para esse modelo? Quais as vantagens e desvantagens desses 

sistemas para o processo de elaboração do Planejamento Estratégico? 

7 – Como funciona o sistema de gerenciamento de contatos? Há as figuras do 

gestor e do fiscal de contratos? Há remuneração diferenciada ou incentivos 

pecuniários para o desempenho dessas funções? 

8 – Como entende a questão da gestão do conhecimento nas áreas 

estratégicas do Governo? 

9 – Como avalia a questão do clima organizacional para a realização de 

mudanças? 

10 – Como avalia a questão da realização de cursos de formação e capacitação 

de colaboradores? 

11 – O Município possui Escola de Governo. Qual a sua avaliação a respeito 

do assunto? Há tratativas no sentido de criá-la no Município? 

12 – Como é a gestão do IEGM no quesito do Planejamento? 

13 – A Prefeitura desenvolve a prática da composição de grupos de trabalho 

para atuação em questões específicas do Governo? 

14 – Em caso positivo, como é feita a gestão do conhecimento produzido por 

tais grupos? 

15 – Quais os impactos das ações dos órgãos de controle (Tribunal de Contas, 

MP etc.) sobre o planejamento municipal? 

16 – Como o Governo faz a gestão da questão da transparência e do acesso 

às informações? As informações estão disponíveis na página da Prefeitura? 

Como é feito o acesso a tais informações? Qual o nível de acesso? 
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17 – No Planejamento da Secretaria, tanto para ações específicas como para 

questões macro, tem sido possível empregar conceitos teóricos e ferramentas 

de planejamento estratégico?  

18 – A secretaria possui em seus quadros pessoas habilitadas para a 

elaboração do planejamento estratégico? 

19 – O planejado tem sido executado a contento? Se sim, o que pode ser 

aperfeiçoado? Se não, consegue identificar os motivos? 

20 – Há ferramentas eletrônicas de controle do planejamento? Qual a 

efetividade dessa ferramenta? 

21 – Na prática, como é realizado o planejamento da Secretaria? 

22 – Como as questões orçamentária e financeira impactam no planejamento 

da Secretaria? 

23 – Ocorre uma interação entre as secretarias durante o processo de 

elaboração do planejamento?  

24 – Há um grupo que coordena as ações de planejamento das secretarias? 

25 – O sistema adotado atualmente para o planejamento da Secretaria tem 

implicado em retrabalho? 

26 – Há alguém na Prefeitura que atua como órgão central do Planejamento? 

 


