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Resumo: Trata dos limites e potencialidades da aplicação, no nível local, de uma 
metodologia de planejamento que busca equacionar o processo de decisão, 
programação, acompanhamento e controle de ações - o Planejamento Estratégico 
Situacional, método desenvolvido originalmente para governos centrais, pelo 
economista chileno Carlos Matus. Aponta esses limites e possibilidades a partir da 
reflexão sobre as experiências dos municípios de Santo André (gestão 1989-1992) e 
São José dos Campos (gestão 1993-1996), ambas no estado de São Paulo. 
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I. Apresentação 

A crise econômica mun-dial profunda que ocorre a partir da década de 70 

e a progressiva integração mundial dos mercados e dos sistemas 

produtivos geraram a grande crise do Estado, cujo enfraquecimento 

revelou-se tanto no que se refere à disponibilidade de recursos à sua 

disposição, como também em relação à sua capacidade de proteger a 

economia nacional da competição internacional. À crise econômica 

soma-se a crise de legitimidade do Estado, oriunda tanto de sua 

incapacidade de dar conta das demandas dos cidadãos quanto do 

progressivo d istanciamento entre aqueles e a máquina pública. 

Essa mudança brutal de contexto gerou, num primeiro momento, um 

fortíssimo questionamento do Estado, seguido por um movimento de sua 

reconstrução, em outras bases. Dessa maneira, colocou-se para o setor 

público a necessidade de enfrentar essas circunstãncias em várias 

frentes. Por um lado, enfrentando a crise fiscal e, por outro, lutando para 

recuperar sua legitimidade, através da reformulação de seu padrão de 

relação com a sociedade e da recuperação de sua capacidade gerencial . 

No que se refere à recuperação da capacidade gerencial do Estado surge 

a proposta de um novo modelo de administração - denominado 

paradigma pós-burocrático, que se caracteriza por três elementos 

principais: orientação da ação do Estado para o cidadão, com ênfase no 

controle de resultados; valorização do corpo funcional (empowennenf) e 

modernização dos sistemas de apoio à gestão pública. Nessa última 

linha, são propostos um conjunto grande de medidas, parte considerável 

delas consistindo na adoção de métodos de gestão empresarial. A 

recuperação da cultura de planejamento é uma dessas medidas. 



É nesse contexto que esse estudo se desenvolve, tendo por objetivo 

analisar os l imites e potencialidades da apl icação, no nível local, de uma 

metodologia de planejamento que busca equacionar o processo de 

decisão, programação, acompanhamento e controle de ações. Analisar

se-á a implementação, no âmbito municipal, do Planejamento Estratégico 

Situacional - método desenvolvido originalmente para govemos centrais, 

pelo economista chileno Carlos Matus. 

A escolha do tema deveu-se basicamente a dois fatores: à sua 

pertinência no âmbito da discussão sobre Reforma do Estado, em 

particular da reforma da administração pública e ao meu interesse 

pessoal nessa reflexão, visto que vivi a experiência de aplicação dessa 

metodologia. 

A análise far-se-á a partir da reflexão sobre as expenencias dos 

municípios de Santo André (gestão 1 989-1 992) e São José dos Campos 

(gestão 1 993-1 996), ambas no estado de São Paulo. Os municípios 

foram selecionados, porque adotaram o Planejamento Estratégico 

Situacional como método de planejamento municipal e pelo acesso 

faci litado que dispunha dado que participei das duas experiências seja 

diretamente, caso de Santo André, ou indiretamente como consultora, 

caso de São José dos Campos. 

É importante lembrar que existem muitos métodos para planejamento, 

controle e avaliação de ações. No entanto, não está no âmbito desse 

estudo avaliar o método do Planejamento Estratégico Situacional em si 

nem o de compará-lo com outros existentes, mas sim de avaliar os 

2 



resultados de sua aplicação no nível local ,  a partir das experiências 

mencionadas. 

A dissertação orientou-se a partir de um leque de questões sobre alguns 

dos elementos constitutivos do processo de implementação do 

Planejamento Estratégico Situacional. O mais geral deles referia-se aos 

possíveis resultados da aplicação dessa metodologia, visto ela ter sido 

originalmente desenvolvida para o nível central e os estudos de caso 

referirem-se ao âmbito local ,  onde foi introduzida uma adequação do 

método. 

Essa questão mais geral desdobrava-se em várias outras. A primeira 

delas referia-se às motivações que originaram a decisão de adotar um 

método de planejamento govemamental e porque o Planejamento 

Estratégico Situacional foi escolhido. Uma segunda questão importante 

aludia ao papel que o processo de implementação do método 

desempenhou no sentido de estabelecer as prioridades do governo. A 

terceira dizia respeito a se haveria diferença entre o comportamento das 

áreas-meio e o das áreas-fim frente a introdução dessa nova metodologia 

de planejamento. Uma quarta questão dizia respeito a se o Planejamento 

Estratégico Situacional foi incorporado pela hierarquia ou ficou apenas 

como instrumento geral do governo. 

Havia ainda um bloco de questões relacionadas às dificuldades de 

implementação da metodologia em si, dada sua alta complexidade, 

mesmo considerando todas as adequações realizadas para a sua 
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aplicação em âmbito local: o tratamento do Triângulo de Govern01, ou 

seja, se na prática foi possível tratar de maneira equilibrada os seus três 

vértices (programa de governo, capacidade de governo e governabil idade 

do sistema); a eficácia do mecanismo de Sala de Situações - organismo 

responsável por fazer o monitoramento geral do plano; a pertinência da 

figura do agente de planejamento das áreas e, como uma última questão 

a considerar o papel que a metodologia pode cumprir quanto ao controle 

social sobre o poder local; isto é, se o Planejamento Estratégico 

Situacional pode cumprir função de apoio ao processo de participação 

popular. 

Dessa forma, o presente estudo tentará identificar, considerando as 

especificidades dos dois municípios analisados, os diversos elementos 

de sucesso e fracasso na aplicação da metodologia desenvolvida por 

Carlos Matus. 

A realização da monografia baseou-se no estudo bibl iográfico, na 

pesquisa de documentos concernentes ao tema e na realização de 

entrevistas2 com alguns dos participantes do processo de implementação 

do Planejamento Estratégico Situacional nos dois municípios. 

A escolha dos entrevistados seguiu o critério de obter d iferentes visões 

do processo. Dessa forma, foram entrevistadas, em cada município, 

pessoas pertencentes a sete grupos, a saber: tomadores de decisão, 

secretários de área-fim, secretários de área-meio, agentes de 

1 Conceito utilizado no Planejamento Estratégico Situacional, que consiste no equacionamento 
simultâneo de três macrovariáveis que se condicionam mutuamente: o programa de govemo, 
a govemabilidade do sistema e a capacidade govemo. 

2 Ver lista dos entrevistados no Anexo I 
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planejamento das áreas, membros da Sala de Situações, responsáveis 

pelas iniciativas de participação popular e consultores que auxil iaram na 

implementação do processo. As entrevistas basearam-se num 

questionário estruturado para dar conta dos d iferentes aspectos a serem 

analisados, tais como, caracterização do govemo municipal, histórico do 

processo, questionamentos específicos sobre elementos da aplicação do 

método e balanço geral dos resultados. Esses aspectos foram 

selecionados a partir das questões iniciais que moveram essa pesquisa. 

Todas as entrevistas foram realizadas a partir desse questionário básico, 

sendo que um ou mais aspectos dele foram enfocados com maior 

profundidade de acordo com o grupo ao qual o entrevistado pertencia. 

o resultado desse estudo se desenvolve em seis capítulos. O primeiro 

consiste nessa apresentação onde são comentados aspectos gerais do 

trabalho, seus objetivos e a metodologia utilizada. No segundo está 

alinhavada a discussão que se trava em tomo do papel do Estado e dos 

di lemas que a administração pública vem enfrentando nos dias de hoje, 

incluindo sucintamente o papel do planejamento nesse contexto. O 

terceiro capítulo apresenta os principais fundamentos do Planejamento 

Estratégico Situacional, cuja aplicação será discutida nos dois capítulos 

seguintes. O quarto capítulo descreve o histórico e as condições dentro 

das quais se desenvolveu a implementação do método nos municípios de 

Santo André e São José dos Campos. O quinto capítulo analisa as 

diversas questões que moveram esse estudo, à luz das entrevistas 

realizadas, a partir do que tentou-se estabelecer os l imites e sucessos da 

util ização desse método de planejamento nas experiências analisadas. 

No último, as conclusões, articula-se brevemente os resultados, l imites e 

possibilidades das experiências com a temática da reforma do Estado, 
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bem como, aponta-se um aspecto relacionado ao tema objeto desse 

trabalho que não foram abordados por estarem fora dos limites 

estabelecidos para o seu desenvolvimento, mas que poderiam ser fruto 

de uma análise complementar a ele. 
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11. Os Dilemas da Administração Pública e o Planejamento 

o período do pós-guerra até a década de 70 caracterizou-se pelo 

permanente crescimento econômico tanto nos países capitalistas 

desenvolvidos como também no interior do bloco socialista e em parte 

dos países do Terceiro Mundo. A partir da década de 70, sobretudo a 

partir da crise do petróleo, tem início uma grande crise econômica 

mundial, que coloca em questão o antigo modelo de intervenção estatal 

que sustentava a hegemonia do Estado de Bem Estar, ascendendo a 

partir daí as propostas liberais relegadas, até aquele momento, a um 

segundo plano. 

Ao lado da crise econômica, o desenvolvimento tecnológico da segunda 

metade do século e a progressiva integração mundial dos mercados e 

dos sistemas produtivos lançaram as bases da global ização, que 

impuseram uma pressão adicional aos estados nacionais, que perderam 

parte considerável de sua capacidade de estabelecer as políticas 

macroeconômicas e de isolar sua economia da competição internacional 

(BRESSER PEREIRA, 1 997, p . 14) .  Dessa forma, o enfraquecimento do 

Estado não se deu apenas pela redução dos recursos à sua disposição, 

mas também pela perda de parte de seu poder. 

As explicações à respeito da natureza da crise do modelo do welfare 

state são muito variadas e dependentes do corte ideológico do qual 

provém, isto é, do posicionamento a respeito sobre o papel do Estado na 

economia. Entre os progressistas, prevalece a idéia de que se trata de 

um processo de adaptação do modelo às novas circunstâncias do mundo 

moderno, enquanto os conservadores apostam na derrocada completa do 

modelo (DRAIBE e HENRIQUE, 1 988, primeira parte). 
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Dessa maneira, a década de 80 foi fortemente marcada pelo debate 

sobre o papel do Estado, especialmente sobre o seu tamanho. É assim 

que, do ponto de vista dos neoliberais, prevalecia a idéia de Estado 

mínimo a quem caberia apenas garantir os direitos de propriedade e 

reservava ao mercado a total coordenação da economia. Como 

conseqüência, o receituário neoliberal compunha-se de um conjunto de 

elementos para restringir o Estado, para o ajuste fiscal e para as 

refonnas orientadas para o mercado. No entanto, a partir das primeiras 

iniciativas nessa direção ''firmou-se consenso majoritário, fortalecido pela 

análise empírica do desempenho dos países industrializados, no sentido 

de que a solução real dos problemas estava na busca de novas formas 

de compatibilidade entre a esfera do mercado e a esfera do Estado" 

(ABRANCHES, 1 991 , p.57), ou como salienta Przeworski ( 1998, p.43), 

"mesmo na ausência de suas tradicionais 'falhas', a idéia de que os 

mercados são eficientes, parece estar morta ou, no mínimo, moribunda". 

Dessa fonna, de maneira geral, finnou-se a visão de que nem a lógica 

pura do mercado nem a lógica estatal conseguem dar conta sozinhas do 

problema. 

E assim constituiu-se uma visão hegemônica de que não se tratava 

unicamente de redefinir o grau de intervenção do Estado na economia, 

mas sim de refonnar o Estado através de uma série de ações para que 

"este possa, num novo ciclo, voltar a complementar e corrigir 

efetivamente as falhas de mercado, ainda que mantendo um perfil mais 

modesto do que aquele prevalecente no ciclo anterior" (BRESSER 

PEREIRA, 1 997, p. 1 7) ,  ou ainda "para dar poder ao Estado para fazer o 
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que deve fazer e o impeçam de fazer o que não deve fazer" 

(PRZEWORSKI, 1 998, p.39). 

A despeito das diferentes visões a respeito do grau da intervenção 

estatal, houve, no entanto, alguns pontos de análise comuns entre as 

d iferentes concepções a respeito das causas essenciais da crise. O 

primeiro deles diz respeito ao caráter financeiro-fiscal dela, ou seja, à 

incapacidade de financiamento do Estado, pois os gastos públicos 

cresceram muito mais rapidamente que os meios para financiá-los. Em 

segundo lugar, à estrutura burocratizada e centralizada do Estado, que se 

demonstrava ineficiente e incapaz de atender com qualidade as 

demandas dos cidadãos. Por último, trata-se de uma crise de 

legitimidade, de questionamento do modelo de relação entre o Estado e a 

sociedade, devido ao progressivo d istanciamento entre a máquina 

pública e o cidadão. 

Diante disso, a Reforma do Estado deveria enfrentar as três dimensões -

econômica, administrativa e política - assinaladas acima: a superação da 

crise fiscal ,  a reforma da administração pública e a reformulação do 

padrão de relação entre Estado e sociedade. Vale observar que tanto 

Crozier ( 1 992, p . 12) quanto Abrucio (1 998, p. 1 78) apontam que cada país 

que se dispôs a fazê-lo adotou respostas diferentes em função de fatores 

políticos, econômicos, culturais e organizacionais d iferenciados. 

Cabe também considerar que no âmbito da América Latina há um 

elemento a mais a ser levado em conta, qual seja, a necessidade de 

consolidação do processo de redemocratização que se desenvolve 
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também a partir da década de 80 e que coloca desafios adicionais à 

Reforma do Estado. 

11.1 A Superação da Crise Fiscal 

As medidas geralmente aplicadas de superação da crise fiscal são 

usualmente atribuídas às idéias neoliberais. Isso se deve a que as 

primeiras medidas de Reforma do Estado adotadas ainda na década de 

80 se concentraram na redução do gasto públic03 e também ao fato de 

que aquela corrente propunha a redução do tamanho do Estado. No 

entanto, rapidamente "tomou-se claro [ . . . ] que o ajuste fiscal não era 

proposta de cunho ideológico, mas condição necessária para qualquer 

govemo forte e efetivo" (BRESSER PEREIRA, 1 998, p.32). 

A função da reforma fiscal seria então a de contribuir para sinal izar uma 

mudança estrutural no tratamento das contas públicas de forma a reduzir 

o déficit público crescente. Nessa direção, há um conjunto de medidas 

que foram adotadas e que, em geral ,  se sustentam em dois pilares: a 

redução do gasto público e o aumento da arrecadação tributária. 

Em relação ao primeiro deles, foram adotadas medidas de redução do 

tamanho e do custo do setor público, especialmente no que se refere ao 

quadro de pessoal,  através de programas de privatização, terceirização e 

outros. Além disso, por sua relevância, foi necessário se debruçar sobre 

alguns temas específicos como o sistema previdenciário e o de saúde, 

3 Isso ocorreu na Grã-Bretanha, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, no Japão e nos 
Estados Unidos, como salienta Bresser Pereira (1 998, p. 31). 
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tendo como conseqüência em alguns países, nesse último caso, a 

transferência desses serviços ao setor público não-estatal. 

o segundo pilar consistiu na adoção de ações para aumentar a 

participação da receita pública no PIS. Dessa maneira, investiu-se na 

melhoria da máquina arrecadadora estatal de forma a evitar a evasão e a 

elisão fiscal, reduziu-se ou eliminou-se subsídios existentes, diminuiu-se 

a absorção dos custos de extemalidades do processo de 

desenvolvimento, em benefício de setores sociais já capazes de 

intemalizá-Ios e, eventualmente também procedeu-se uma reforma 

5tributária para, entre outros, tomar a participação dos impostos diretos 

mais importante do que os indiretos no conjunto da receita para diminuir 

aqueles impostos que incidissem diretamente sobre a produção e até 

mesmo, em alguns casos, para aumentar a carga tributária global. 

11.2. A Reforma da Administração Pública 

No final da década de 70 e no começo de 80, o cidadão comum cada vez 

mais expressava seu descontentamento em relação à burocracia estatal ,  

depositando, em oposição, grande confiança nos modelos privados de 

gestão. Dessa maneira, o segundo grande bloco de ação de Reforma do 

Estado é o enfrentamento da sua cada vez mais clara incapacidade de 

atender às demandas dos cidadãos, seja na quantidade ou na qualidade 

dos serviços prestados. 

Esse bloco de ação voltado à dimensão administrativa da crise, ao 

problema de capacidade gerencial do Estado, é comumente denominado 
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de reforma administrativa. Como salienta Spink ( 1 998, p. 1 48), esse 

conceito tem mudado muito através dos tempos. Cabe então esclarecer 

que nesse estudo se adotará a concepção de que reforma administrativa 

são os "esforços que têm por fito induzir mudanças fundamentais nos 

sistemas de administração pública, através de reformas de todo o 

sistema ou, pelo menos, de medidas que visem à melhoria de um ou 

mais de seus elementos-chave, como estruturas administrativas, pessoal 

e processos" (Conferência das Nações Unidas, Brighton, 1 971 , apud 

SPINK, 1 998, p. 1 48). Dessa forma,  adota-se aqui uma concepção que se 

distingue da Reforma do Estado, que a engloba, e que também se 

diferencia da modernização administrativa, que é decorrência dela. 

As chamadas reformas de primeira geração, realizadas ainda na década 

de 80, centraram poucos esforços nessa direção e os esforços realizados 

concentraram-se em tentar introduzir métodos gerenciais privados no 

âmbito públ ico, com o objetivo de tomá-lo mais eficiente. Somente na 

década de 90 é que a necessidade estatal de ganhar capacidade 

gerencial ganha importância no âmbito da Reforma do Estado, quando "a 

função de uma administração pública eficiente passa a ter valor 

estratégico" (BRESSER PEREIRA, 1 998, p.24) . 

o cerne da proposta de reforma administrativa adotada nos países 

desenvolvidos se concentrou na reformulação completa do paradigma 

hegemônico de organização do Estado, fundado no conceito weberiano 

de burocracia . Como é sabido, no final do século XIX, surge o modelo 

burocrático em oposição ao modelo patrimonialista de administração do 

Estado. O surgimento do capitalismo e a evolução da noção de direitos -

civis e políticos, colocaram em questão a não separação entre o 
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patrimônio público e o privado, que caracterizavam a forma de 

administrar até então. É assim que esse novo paradigma de 

administração, juntamente com a democracia, se constituiu como o 

principal instrumento para proteger o patrimônio público contra a 

apropriação privada do Estado. 

o paradigma burocrático consiste no exercício das atividades de gestão 

pública por um quadro administrativo composto por funcionários 

obedecendo somente às obrigaçôes objetivas do seu cargo, que se 

expressam mediante normas e processos intemos; são selecionados e 

contratados conforme sua qualificação profissional ;  são remunerados 

com salários fixos estabelecidos segundo sua posição na hierarquia, a 

responsabilidade do seu cargo e as qual ificações de que dispõem; têm a 

perspectiva de carreira compreendendo a progressão por tempo de 

serviço, por eficiência ou ambas e estão submetidos a um sistema 

homogêneo de disciplina e de controle do serviço. Esse modelo 

consolidou-se fortemente durante a primeira metade do século XX, 

passando a ser utilizado tanto na área pública quanto no setor privado. 

Os primórdios do questionamento ao paradigma burocrático remontam à 

década de 60, quando, especialmente no setor privado mas também na 

área pública, começam a surgir as primeiras críticas a ele. O modelo, 

caracterizado por procedimentos racionais e inflexíveis baseados no 

cumprimento impessoal das normas, já não consegue mais dar conta das 

novas funções colocadas ao Estado, a partir de uma drástica 

transformação de contexto. A grande ênfase dada aos controles tomou a 

administração pública pesada e amarrada à formalidade técnica e 

processual . A estrutura hierárquica rígida e verticalizada não propicia a 
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criatividade nem o compromisso com os resultados da prestação de 

serviços aos cidadãos. O comportamento dos funcionários é polarizado 

pelo cumprimento das normas e rituais intemos em detrimento do 

benefício proporcionado à sociedade 

Além disso, o papel mais importante a ser cumprido pela administração 

burocrática progressivamente deixou de se verificar, pois como salienta 

Bresser Pereira (1 998, p.27) "se, nos países desenvolvidos, os direitos 

civis e sociais estavam razoavelmente protegidos, os direitos públicos 

não estavam [ . . .  ) O nepotismo e a corrupção mais visíveis foram 

controlados, mas surgiram novas modalidades de apropriação privada". 

Essa característica é ainda mais forte no âmbito dos países em 

desenvolvimento, especialmente na América Latina, que não 

conseguiram consolidar burocracias weberianas e são altamente 

permeáveis à lógica das relações pessoais referidas ao patrimonialismo, 

configurando assim "uma burocracia pública que combina, de forma 

perversa, rigidez nos procedimentos com fisiologia nos comportamentos" 

(DANIEL, 1 996, p.3). 

Esse movimento de questionamento se acentua nas duas décadas 

seguintes culminando numa proposta de novo modelo, denominado 

paradigma pós-burocrático ou administração pública gerencial; que 

procura dar conta de tomar o Estado eficiente. No entanto, não se trata 

de um único modelo, pois como assinala Abrucio (1 998, p. 1 74), "percebe

se que uma série de medidas vêm sendo tomadas em prol da 

constituição de um modelo pós-burocrático, mas este não é 

completamente coerente e, ademais, não há uma única via adotada em 

todas as nações". 
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A despeito das variações em tomo do modelo apontado acima, há três 

aspectos que conformam o núcleo básico do que tem se denominado 

administração pública gerencial: orientação da ação do Estado para o 

cidadão, com ênfase no controle dos resultados; valorização da 

burocracia (empowerment) e modemização dos sistemas de apoio à 

gestão pública. 

Talvez o elemento mais importante apresentado pelo novo paradigma 

seja o de deixar de ser auto-referente e passar a ser focado nas 

demandas do cidadão, conforme observa Barzelay ( 1 992, p.8) em sua 

defesa da necessidade de romper a visão burocrática. E a forma de 

avaliar se o Estado está orientado, de fato, para a prestação de serviços 

ao cidadão é a burocracia deixar de se preocupar com controles prévios 

dos procedimentos e se concentrar no controle dos resultados da ação 

estatal , através de indicadores de desempenho. 4 

Um segundo elemento relevante é o papel que se reserva aos 

funcionários públicos nesse novo modelo. Diferentemente do paradigma 

burocrático onde o funcionário não precisava inovar nem enfrentar 

desafios, pois bastava cumprir normas e procedimentos, no novo modelo 

se propõe o empowerment, ou seja, os funcionários merecem um certo 

grau de confiança, de forma que eles possam entender e aplicar normas, 

identificar e resolver problemas e tenham iniciativa e criatividade para 

aperfeiçoar continuamente os processos. (Barzelay, 1 992, p . 1 18). 

4 Sobre esses indicadores Gaetani (1998, p.1 01) observa que "nem todas as áreas de 
atividade do setor público possuem características que as tomam passíveis de mensuração, 
mas a maioria é mensurável. Isso significa que comparações (intemacionais, inter-regionais, 
ao longo do tempo, etc.) podem ser feitas, bem como o estabelecimento e a contratação de 
metas". 
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o estímulo à criatividade e iniciativa dos funcionários públicos requer, 

portanto, um processo de fortalecimento e aumento da autonomia da 

burocracia. Em primeiro lugar, é necessário valorizar seu trabalho através 

de sua participação na formulação e na gestão das políticas públicas, 

garantindo-se, com isso, seu compromisso em relação aos resultados a 

serem alcançados. Em segundo lugar, é preciso priorizar a capacitação 

dos servidores construindo "uma base geral científica e cultural sólida, 

um conhecimento minucioso da realidade nacional e seu contexto, um 

atualizado e pertinente aparelhamento tecnológico, atitudes favoráveis às 

mudanças e inovações, bem como valores nacionais e sociais" 

(KLlKSBERG, 1992, p.80). Essa capacitação, por outro lado, precisa 

estar orientada para romper com a excessiva especialização que toma o 

servidor responsável apenas pela repetição mecânica de tarefas, levando 

à subutilização de suas capacidades, e tomá-lo capaz de desempenhar 

múltiplas funções. Um outro elemento refere-se à necessidade de 

profissionalização, ou seja, estabelecer, num prazo compatível ,  uma 

"política salarial [ . . . ] que guarde comparabilidade com aquela praticada 

no mercado para funções similares, descontadas as vantagens [ . . .  ] tais 

como estabilidade plena" e "um sistema de carreira profissionalizada [ . . .  ] 

baseado na progressão funcional por mérito, no treinamento e na revisão 

de vantagens [ . . .  ] socialmente injustificáveis" (ABRANCHES, 1 991, p.74). 

É assim que o que parecia inicialmente uma intenção de acabar com o 

corpo burocrático, na verdade se constitui na percepção de que ele é o 

principal agente de real ização das mudanças.5 

5 Como bem observa Abrucio (1998, p.193), "após a instalação das mudanças, serão 
necessários servidores públicos que manejem o novo arcabouço de regras - o que parece 
óbvio, mas na prática de vários países não tem sido·. 
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Por último, no que se refere ao desenho de modemos sistemas de apoio 

à gestão pública, há um amplo leque de medidas que podem ser citadas, 

boa parte delas baseadas em abordagens da administração do setor 

privado.6 Esse redesenho tem por objetivo reconstruir a capacidade 

analítica do Estado, através do aprimoramento da tomada de decisões -

minorando a feudalização da administração pública, do resgate da cultura 

de planejamento, da transformação do orçamento público num 

instrumento gerencial, vinculado ao planejamento e viabilizador do 

controle social e da mudança das estruturas organizacionais, tomando

as leves, flexíveis, descentralizadas, horizontais e com menor número de 

níveis hierárquicos, podendo até mesmo ser temporárias. (KLlKSBERG, 

1 992, cap.7 ; FERREIRA,  1 996, p.26 e ALBUQUERQUE, 1 991 , p.26). 

Cabe, por fim, em relação a esse ponto, apresentar dois conjuntos de 

observações relativos aos limites dessa nova proposta de paradigma de 

administração. 

Por um lado, Abrucio (1 998) menciona cinco di lemas desse novo 

paradigma. O primeiro deles diz respeito à relação entre a reforma 

administrativa e o processo político, que indica a necessidade de 

construção de uma estratégia de consenso junto aos atores envolvidos no 

processo, e enfatiza a importância de dois deles: os funcionários públicos 

e a população. Um segundo dilema refere-se à tensão existente entre a 

lógica fiscal - que se concentra no quanto se gasta, atuando no curto 

prazo - e a lógica gerencial - que pretende tomar mais eficiente a ação 

da burocracia, agindo no médio e longo prazos. Uma outra questão 

6 Como propõe Albuquerque (1991, p. 24), "a adoção de métodos modernos de gestão 
empresarial na administração pública". 
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aponta para a separação entre a formulação e a implementação das 

políticas públicas gerada pelo novo formato organizacional, que 

estabelece distinção entre quem concebe as políticas (os Ministérios, por 

exemplo) e quem as executa (as agências executivas), pois os primeiros 

nem sempre têm a experiência concreta e os últimos têm que executar 

uma política muitas vezes sem saber porque e sem possibilidade de 

repassar sua experiência para quem formula. O quarto d ilema diz 

respeito, talvez, à mais polêmica medida adotada pela administração 

pública gerencial - a descentralização, valorizada por permitir uma maior 

eficiência e participação na gestão dos serviços públicos e 

responsabilizada por, em geral, aumentar as desigualdades regionais e 

também fragmentar a prestação do serviço público.? Por ultimo, Abrucio 

ainda salienta que, "o principal desafio do modelo pós"burocrático [ . . .  ] é 

definir que tipo de Estado deve ser construído para o século XXI", 

especialmente para os países em desenvolvimento que não lograram 

"resolver seus graves problemas sociais [ . . .  ], mas que para isso terão que 

ingressar num novo estágio administrativo, sem terem de fato construído 

um Estado completamente modemo". 

Por outro, Spink (1 998) lança dúvidas sobre a forma de construção e 

hegemonização do novo paradigma. Para ele, a construção das 

propostas mais recentes de reforma administrativa na América Latina 

ocorreu de maneira equivocada, visto que baseada, fundamentalmente, 

no acréscimo de novos elementos sem se questionar a eficácia daqueles 

7 Melo (1996, p.78) aponta os efeitos perversos da descentralização: transferências de 
receitas públicas sem responsabilidades de geração de novas; indefinição e ambigüidade 
quanto à definição de competências entre esferas de govemo; burocracias locais de baixa 
qualificação; perda de capacidade regulatória e de fonnulação de políticas por parte do 
govemo central; descentralização fiscal com importante transferência de impostos, que 
minorou a capaCidade do govemo central levar a cabo políticas de estabilização e refonnas 
fiscais; porosidade do govemo local em relação às elites, acanretando maior corrupção e 
clientelismo e, por fim, fragmentação institucional. 
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assumidos nas propostas anteriores; ou seja, o insucesso visto sempre 

como fruto da ausência de um novo aspecto anteriormente negligenciado 

e não por ineficácia do proposto até então.8 Além disso, o autor identifica 

uma progressiva homogeneização da proposta de reforma administrativa 

da década de 30 aos dias de hoje. Em função disso, ele se pergunta 

sobre o quanto essa tradição de narrativas desvinculadas dos 

acontecimentos sociais e políticos gera "um processo de auto-censura 

que, involuntariamente, tem limitado o alcance da discussão" (SPINK, 

1 998, p . 166) gerando tal uniformização de propostas e , ao mesmo tempo 

responde, que "certamente, o passado tem muito a ensinar ao futuro a 

esse respeito" (SPINK, 1 998, p . 1 68). 

11. 3 O Con trole Social 

Como já apontado anteriormente, as reformas de primeira geração 

concentraram-se inicialmente nos aspectos econômicos e, 

secundariamente, nos administrativos. Esses últimos ganharam grande 

impulso durante a década de 90. Somente mais recentemente se tem 

enfatizado a dimensão política do redesenho do Estado. 

o descrédito do cidadão em relação ao Estado tem origem na sua 

ineficiência na prestação de serviços, como indicado anteriormente, mas 

também advém do aumento do d istanciamento entre ele e a sociedade. 

Esse distanciamento, que acentua a perda de legitimidade do setor 

8 "A tendência de construir modelos dominantes de reforma baseados [ ... ] numa espiral de 
complexidade sempre crescente, sem dar espaço para uma análise crítica das abordagens 
anteriores de reforma [ .. . ] deve lançar dúvidas sobre a atual safra de idéias de reforma, 
independentemente de seu mérito individual" (SPINK, 1998,p.165) 
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público, se configura pela baixa sintonia entre as demandas dos cidadãos 

e a capacidade do Estado de estabelecer e implementar metas 

coletivas.9 

Essa incapacidade é gerada pelo comportamento auto-referido da 

burocracia, que acredita ser possível implementar escolhas públicas 

imunes às pressões dos interesses particulares. No entanto, a prática 

indica que, à despeito dessa visão de que o Estado pode sobrepor-se às 

pressões, tem prevalecido a "definição das metas pelas próprias elites 

estatais ou por um círculo de especialistas, situados em instâncias 

enclausuradas, dissociadas da esfera onde se manifestam os interesses, 

sobretudo aqueles mais dispersos e menos organizados, em posição de 

franca desvantagem em relação aos demais" (DINIZ, 1 996, p. 1 4). Esse 

enfoque provoca, por um lado, uma expressão desigual dos diversos 

interesses de rent-seeking e, por outro, diminui a capacidade do Estado 

de gerar adesão e garantir sustentabilidade às suas decisões. 

Dessa maneira, o que está em questão é a necessidade de reformulação 

do padrão de articulação entre Estado e sociedade, assegurando maior 

responsabil ização (accountabílity) daquele. É necessário, em primeiro 

lugar, perseguir uma melhor capacidade de intermediação dos interesses 

e, também, tomar o Estado mais legitimo e democrático, através do 

aperfeiçoamento da democracia representativa e da consolidação do 

controle social, a partir de mecanismos de participação direta (BRESSER 

PEREIRA, 1 997, p . 1 9) .  

9 Vale salientar o observado por Diniz (1996, p.1 4) no que se refere à necessidade de 
recuperar a noção de interesse público: "a ação estatal, ao ser dissociada de alguma noção de 
bem comum e da garantia da preservação de algum grau de responsabilidade pública na 
tomada de decisões, perde legitimidade". 
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Esses objetivos remetem aos problemas de controle dos interesses 

privados pelo Estado, do cidadão sobre seus representantes e desses 

sobre a burocracia. Como sustenta Przeworski (1 998, p.44), a partir do 

paradigma agente-principal, o problema é como induzir os diversos 

atores individuais a agirem de forma compatível com os interesses da 

coletividade. 

No que se refere então à necessidade de que o Estado seja mais 

eficiente na administração do jogo de interesses, seria necessário o 

aperfeiçoamento dos meios de interlocução e de administração desse 

jogo; "através da criação de oportunidades e incentivos introduzidos por 

novos arranjos institucionais" seria "possível conduzir a formação e o 

modo de atuação dos grupos na direção almejada [ . . .  ) 0  que exige uma 

estratégia deliberada de ação" (DINIZ, 1 996, p . 1 3) .  

Em se tratando de controle social, preconiza-se a adoção de práticas de 

gestão pública que envolvam a participação conjunta de govemos e de 

atores sociais relevantes (DANIEL, 1 996, p .9) .  Tais práticas devem 

compreender a transparência total da maneira de atuar da administração 

e o estabelecimento de programas e canais de participação da sociedade 

civil 10, de forma a resgatar a esfera pública como instrumento de 

expressão da cidadania e fórum de aprendizado social. 

No entanto é necessário compreender que essa nova relação Estado

sociedade tem natureza dual, exigindo esforços das duas partes. Pelo 

lado do Estado, há pelo menos três aspectos a considerar: accountability 

10 Vale a pena lembrar, em relação a essas práticas, experiências brasileiras recentes citadas 
por Diniz (1 997, p.26): as câmaras setoriais no âmbito federal e o orçamento participativo em 
nível local. 
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política, burocrática e legal. O primeiro aspecto refere-se à constituição 

de um líder político através de processo eleitoral legítimo e com tempo 

limitado de mandato. Do ponto de vista burocrático, requer a performance 

efetiva do govemo e dos funcionários nas suas relações com o público, 

sendo central para tal ,  a transparência nas ações, através da prestação 

de contas. Por fim, como pré-requisito para as duas anteriores, requer um 

sistema judicial objetivo e de confiança. Do lado da sociedade civil, 

depende da sua habilidade para participar nas decisões adotadas pelo 

Estado. Isso implica em acesso à informação para uma ação mais efetiva 

no processo de decisão. Para tanto, ao lado dos requerimentos de 

acesso, é necessário dar poderes a esses grupos. (HALFANI et all i ,  

1 993). 

11.4 A Reforma do Estado e o Planejamento 

As décadas de 60 e 70, assim como trouxeram os primeiros 

questionamentos ao welfare state e ao modelo burocrático. de 

administração, também foram um momento de crítica ao planejamento. 

Até meados da década de 60, prevalecia a concepção de que o 

planejamento era uma técnica neutra, sendo seu papel "apresentar com 

objetiva imparcialidade, as distintas soluções, o que cada uma delas 

requer e seus prováveis efeitos" (CEPAL, EI pensamiento de la CEPAL, 

1 969, p .1 1 5  apud 10R, 1 998, p.45). 

A partir de então começa a ocorrer um questionamento sobre o 

formalismo, a neutralidade e a efetividade do planejamento. Discute-se a 
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necessidade de os planos se tomarem operativos e instrumentos de 

coordenação de ações. Além disso, d iscute-se a concepção de 

separação entre técnica e política e critica-se o distanciamento existente 

entre formulação do plano e sua implementação. 

No setor privado surge, na metade da década de 60, a proposta de 

planejamento estratégico empresarial, que também procura responder às 

críticas ao planejamento naquele âmbito. Naquele momento, a nova 

proposta é encarada como "o melhor modo de inventar e implementar 

estratégias que aumentariam a competitividade [ . . .  1 e resolveriam a 

separação entre o pensar e o fazer"(MINTZBERG, 1 994B, p. 1 07). 

Como já assinalado anteriormente, o âmbito da dimensão administrativa 

da Reforma do Estado - a reforma administrativa se estrutura em três 

grandes eixos, entre eles o da modemização dos sistemas de apoio à 

gestão pública. Também se salientou naquele momento que parcela das 

medidas sugeridas eram instrumentos de gestão empresariais. O 

planejamento é sugerido tanto como simplesmente mecanismo de 

aprimoramento à tomada de decisão (KLlKSBERG, 1 992, p.79); quanto, 

mais explicitamente, como adoção de métodos gerenciais do setor 

privado11 . 

No entanto, as recomendações em relação à adoção desse instrumento 

de apoio à gestão carregam parte dos questionamentos que o 

planejamento vinha sofrendo anteriormente. Motta (1 987, item 5 . 1 ) ,  por 

exemplo, ao defender a necessidade do planejamento, enfatiza a 

11 Velloso (1991, p.1 08) observa que 'conquanto a administração pública jamais possa, nem 
deva, funcionar em bases estritamente empresariais, existem métodos modemos de gestão 
empresarial que devem ser trazidos para o setor público, como . . .  a idéia do planejamento 
estratégiCO, que nenhuma empresa ou gestão modema dispensa'. 
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importância de integrar as fases de formulação e implementação do 

plano. Já Kliksberg ( 1 992, p.67) considera que "se impõe [ . . .  ] 

transformações importantes nos esquemas tradicionais de planificação 

[ . . . ] dando ênfase, entre outros aspectos, [ . . .  ] à adequação a conjuntura e 

o uso da via participativa". Ferreira ( 1 996, p.27) considera que é 

necessário deixar de lado "aquela velha lógica determinista e linear, [ . . . ] 

quase imutável", para dar "lugar a um processo mais dinâmico e ágil, 

baseado na adoção de uma postura estratégica [ . . .  ] O método, se 

preciso, é o 'planefazendo"'. Os dois últimos autores citam o economista 

chileno Carlos Matus como autor de uma concepção altemativa de 

planejamento que se enquadraria nesses requisitos. 

A década de 90 apresenta, em relação ao planejamento, movimentos 

diferentes no setor público e no privado. No primeiro, o planejamento 

permanece procurando seu lugar; enquanto que, no segundo reaparecem 

os questionamentos, agora em relação ao laureado planejamento 

estratégico. 

Henry Mintzberg , ex-presidente da Strategic Management Society, em 

seu livro The rise and fali of strategic planning defende que o 

planejamento estratégico tem sido usado, na verdade, como 

programação estratégica, ou seja, para formalizar as consequências das 

estratégias que já tenham sido desenvolvidas. Para o autor, o processo 

de planejamento estratégico não é capaz de produzir estratégia, pois ele 

se baseia na análise12; enquanto o pensamento estratégico, em 

12 ConfollTle Mintzberg (1994b, p.106), planejamento estrutura-se em 'dividir uma meta ou 
conjunto de intenções em passos, fOllTlalizando esses passos de fOllTla que eles possam ser 
implementados quase automaticamente e articulando as conseqüências antecipadas ou 
resultados de cada passo'. 
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contraste, é um processo de síntese, de aprendizagem informal que 

produz perspectivas e combinações novas, envolvendo intuição e 

criatividade. Dessa maneira, "estratégia não é consequência do 

planejamento, mas o oposto: ela é o ponto de partida" (MINTZBERG, 

1 994A, p.333). 

A elaboração de estratégia é um processo extremamente complexo, que 
envolve os elementos mais sofisticados, sutis e, às vezes, subconscientes do 
pensamento humano [ . . .  ] Uma estratégia pode ser deliberada. Ela pode refletir 
as intenções específicas da direção superior de uma organização; [ . . .  ] 
estratégias podem ser desenvolvidas inadvertidamente, independente das 
intenções conscientes da direção superior e frequentemente através de um 
processo de aprendizagem. (MINTZBERG,1 994B, p. 1 1 1). 13 

As três décadas de utilização do planejamento estratégico na área 

empresarial geraram duas lições, conforme o ex-presidente da Strategic 

Management Society. primeiro que gerentes têm que se encarregar 

diretamente do processo de definição de estratégia e, segundo, que eles 

nunca poderão encarregar-se completamente de sua formalização. Em 

consequência disso, ele propõe que as organizações transformem o 

trabalho do planejamento convencional, pois "estratégias não podem ser 

criadas por análise, mas seu desenvolvimento pode ser auxiliado por 

ela" (MINTZBERG, 1 994B, p. 1 1 2). 

Essa proposta de transformação trilharia dois caminhos. Por um lado, o 

planejamento estratégico convencional deveria ser encarado como 

programação estratégica, papel que ele tem efetivamente 

desempenhado. Logo, a definição de estratégia sairia de seu âmbito. Por 

outro, os planejadores sairiam do processo de definição da estratégia, 

13 Do original 'stralegy is an immensely complex process, , which involves lhe most 
sophisticaled, subtle, and, aI limes, subconscious elemenls of human Ihinking. [ . . .  ) A stralegy 
can be deliberale. II can realize lhe specific inlenlions of senior managemenl [ ... ) stralegies can 
developed inadvertently, wilhout lhe conscious inlenlion of senior managemenl, often Ihrough 
a process of leaming 
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mas teriam uma responsabilidade importante nesse processo, através de 

três funções: garantir as análises formais que o pensamento estratégico 

requer; agir como catalizadores, incentivando os gerentes a pensar sobre 

o futuro de forma criativa e, por fim, como "caçadores" de estratégia, 

buscando dentro e fora da organização novas altemativas para os 

gerentes.(MINTZBERG, 1 994A, cap.6) 

Como veremos adiante, os municípios em questão adotaram o 

Planejamento Estratégico Situacional como um instrumento gerencial 

para melhorar sua eficácia, portanto aderindo a esse movimento mais 

geral de fortalecimento do Estado. Os resultados alcançados com a 

instituição dessa metodologia serão discutidos em relação à essa adesão 

e aos questionamentos que o planejamento vem sofrendo nos últimos 

tempos. 
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111. O Planejamento Estratégico Situacional 

Carlos Matus teve uma prolongada carreira, desde o final da década de 

50, na área econômico-financeira da administração pública chilena, tendo 

ocupado, entre outros, o cargo de Ministro da Economia e Presidente do 

Banco Central no govemo Allende. Exilado na Venezuela, trabalhou como 

assessor da ONU no PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento) e no ILPES (Instituto Latino-Americano de 

Planificación Económica y Social), em tarefas de sua especialidade como 

planejador. 

Foi docente e pesquisador da CEPAL, mais especificamente do ILPES, 

onde, durante a segunda metade da década de 60, participou ativamente 

do debate sobre o formalismo, a neutralidade e a efetividade do 

planejamento, que lhe serviu, no médio prazo, de ponto de partida para o 

desenvolvimento de seu próprio método. 

Em 1 972, ainda como membro do govemo Allende, Matus publica 

Estrategia y Plan, re-elaboração de um documento de 1 968, onde 

incorpora e aprofunda a discussão sobre alguns dos pressupostos nos 

quais descansava a concepção latino-americana de planejamento ate 

aquele momento, tais como, a neutralidade, a racionalidade, a 

formalização institucional, entre outros. O que o moveu nessa direção foi, 

segundo seu próprio depoimento, uma contradição progressiva entre sua 

formação de economista e sua experiência de mais de dez anos no 

campo do planejamento (MATUS, 1 972, p. x). 
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A contribuição mais importante desse trabalho, no entanto, é a introdução 

da dimensão estratégica do planejamento. A pergunta que orientou essa 

reflexão de Matus era "é possível um planejamento onde as técnicas 

econômicas e as técnicas de investigação política se estruturem em uma 

nova síntese metodológica que, ao mesmo tempo, amplia seu universo 

de ação a faça mais eficaz como método de govemo?" (MATUS, 1 972, 

p.5).14 

Sua intenção não era a de separar a estratégia do planejamento nem de 

a conceber como substituta daquele, mas sim como elo complementar ao 

processo. Em decorrência dessa função complementar, ele já propunha 

então não uma mera agregação do novo conceito, mas uma revisão dos 

outros componentes de um plano para conformar um sistema coerente. 

Dessa forma, ele lança as raízes do Planejamento Estratégico 

Situacional: 

Um re-exame dos pressupostos [ . . .  ] e uma posição mais modesta frente as 
aspirações de controlar o processo social até determinados objetivos. Ainda 
que pareça paradoxal, essa maior modéstia traz consigo a necessidade de 
aplicar métodos muito mais complexos para permitir a síntese entre o político 
e o econômico. Essa conclusão não deve ser considerada desalentadora, 
mas sim um desafio para abordá-Ia com métodos mais eficazes" (MA TUS, 

15 
1 972, p.6). 

É a partir dessa reflexão no âmbito da CEPAL, da sua experiência na 

administração pública chilena ou do seu trabalho como consultor em 

14 Do original 'Es possible una planificación donde las técnicas económicas y las técnicas de 
investigación política se estructurem e una nueva síntesis metodológica que, ai mismo tiempo 
que amplie su universo de acción, la haga más eficaz como método de gobiemo?". 

15 Do original 'un reexamem de los supuestos [ . . .  ] y de una posición más modesta frente a las 
aspiraciones de controlar el proceso social hacia objetivos determinados. Aunque parezca 
paradójico, esta mayor modestia trae consigo la necessidade de aplicar métodos mucho más 
complejos para permijir la síntesis entre lo político y lo económico. Esta conclusión em modo 
alguno debe considerar-se desalentadora, antes bien más parece un desafio para abordarla 
com métodos más eficazes". 

28 



vários países da América Latina, que Matus constrói então a sua 

proposta de planejamento em oposição ao que ele denomina de 

planejamento tradicional. 

/ 
Para ele "o Planejamento Estratégico Situacional é um método e uma 

teoria de Planejamento Estratégico Publico [ . . .  ] Foi concebido para servir 

aos dirigentes políticos, no govemo ou na oposição. Seus temas são os 

problemas públicos e é também aplicável a qualquer órgão cujo centro do 

jogo não seja exclusivamente o mercado, mas o jogo político, econômico 

e social" (HUERTAS, 1 997, p.22). Para Matus, o planejamento é um 

processo técnico-político resultante do jogo de atores em interação, 

conflito, cooperação e alianças, os quais têm suas próprias estratégias e 

sua particular visão da realidade. O planejamento é, deste modo, uma 

atividade de cunho nitidamente político. 

O planejamento tradicional ou normativo, como também o denomina 

Matus, é aquele em que se combinariam cinco elementos fundamentais. 

O primeiro deles é que esse modelo só reconhece um ator - o govemo do 

Estado - e assume que todos os demais agentes tem condutas 

predizíveis, ou seja, estabelece uma relação entre o sujeito que planeja e 

um sistema planejado, na qual não há sujeitos capazes de interferir. 

Dessa maneira, só há uma explicação da realidade que, por 

conseqüência, é a única verdadeira. O segundo elemento refere-se a que 

o poder não é considerado como um recurso escasso, pois não existe o 

outro que se opõe ativamente. Em terceiro lugar, tanto o diagnóstico 

quanto o plano em si não são frutos de uma análise do comportamento 

social, mas são concebidos, fundamentalmente, a partir da análise 

econômica. O quarto elemento aponta a predominância da visão técnica 
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sobre a visão estratégica, ou seja, um claro distanciamento entre o 

técnico e o político na elaboração do plano - planeja a área de 

planejamento. Por fim, esse modelo se baseia na possibilidade de 

predizer o futuro com certa exatidão ou calcular um risco probabilístico 

previamente. Dessa forma, esse modelo se configura de maneira 

determinística criando uma completa incapacidade de lidar com a 

incerteza e as surpresas. 

/Em oposição ao modelo tradicional, Matus constrói seu próprio modelo 

como um jogo semi-controlado, onde outros atores também participam 

com objetivos cooperativos e conflitivos. A partir dessa concepção básica 

ele tenta dar conta, uma a uma, das insuficiências que ele aponta no 

modelo normativo. Em primeiro lugar, ao reconhecer a existência de 

outros atores que não tem comportamento predizível, ele reconhece 

também a existência de mais do que uma expl icação, que, por 

conseguinte, implica em que não há uma única apreciação da realidade. 

Pela mesma razão, o segundo elemento fica automaticamente 

considerado, visto que se há outros atores a considerar o recurso 'poder' 

passa a ser escasso. Em relação ao terceiro elemento, o Planejamento 

Estratégico Situacional considera a complexidade do sistema social, 

portanto a análise econômica não é a preponderante na explicação da 

realidade e na elaboração do plano. O quarto elemento também é levado 

em conta por essa concepção na medida em que propugna como 

essencial anal isar a viabilidade política do plano, portanto integrar o 

técnico e o político no âmbito do planejamento, que tem a máxima 

matusiana 'planeja quem governa'. Por fim, esse modelo não se propõe 

a "adivinhar ou predizer o futuro [ . . .  ] visa, isso sim, a preparação para que 

se tente criar o futuro, com imaginação, a partir das possibilidades que 
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sejamos capazes de imaginar e descobrir" (entrevista de Matus a 

HUERTAS, 1997, p. 1 5) .  Dessa forma, ao considerar a ação dos 

d iferentes atores e a complexidade do sistema social, planeja-se com 

grande margem de incerteza. O planejamento configura-se então como 

uma aposta contra as incertezas! 

Essa contraposição do Planejamento Estratégico Situacional em relação 

ao planejamento tradicional se rebate em quatro âmbitos diferentes do 

planejamento: como explicar a realidade, como conceber o plano, como 

tomar o plano viável e como agir de forma planejada. 

No que se refere à explicação da realidade, Matus opõe os conceitos de 

diagnóstico e análise situacional. Para ele, o planejamento normativo ao 

considerar que há um governante e um sistema governado, produz uma 

expl icação que é única e verdadeira para todos envolvidos. Nesse 

modelo, o planejador deve ser objetivo e científico para descobrir a 

verdade - o diagnóstico, a partir da qual ele deve construir um plano para 

mudá-Ia. No Planejamento Estratégico Situacional o que há é um jogo 

entre vários atores e a explicação é uma leitura dos dados e informações 

objetivos que expressam a realidade, a partir dos quais cada ator formula 

a sua própria interpretação, baseada em seus interesses e objetivos - a 

análise situacional. 16 Cabe sal ientar que Matus não subestima o papel do 

d iagnóstico em si, mas o toma como uma matéria prima, que um 

determinado ator social processa para formular sua própria análise 

situacional. 

16 Em sua entrevista a Huertas (1997, p.31), Matus cita, como exemplo, a situação que 
envolve um chefe de narcotráfico e o diretor da DEA (Drug Enforcement Agency dos Estados 
Unidos): "a palavra narcotráfico expressa para um deles, uma atividade ilegítima; para o outro 
expressa um negócio. A palavra inteligência, para o narcotraficante significa 'capacidade para 
obter informação sobre os planos da DEA'; para a DEA, significa o contrário." 
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Essa distinção entre os dois conceitos leva a algumas conseqüências. Se 

a análise é situacional, é necessário determinar qual o ator é o sujeito da 

expl icação, enquanto no modelo normativo isso não era necessário. 

Outra impl icação é a de que não há explicações falsas ou verdadeiras, 

mas apenas explicações d iferentes a partir da visão dos diferentes atores 

que estão no jogo social. Dessa forma, passa a ser necessário diferenciar 

as explicações de forma a identificar como "joga" cada um dos atores 

envolvidos, para que quem está planejando possa "jogar" bem.17 

No que diz respeito a como conceber o plano, a diferença de abordagem 

entre os modelos é profunda. Segundo Matus, o planejamento normativo 

é determinista, pois assume que é possível predizer ou tratar como 

constante o comportamento de todas as variáveis que não controla, que 

são muitas no campo político-social. Para ele, ao analisar os fracassos 

dos planos normativos, em geral se aponta uma série de fatos que 

ocorreram à margem das predições utilizadas durante sua elaboração. 

Essas variáveis aparecem para explicar porque as metas não foram 

cumpridas, mas num novo plano elas voltam a ser tratadas como 

constantes. O Planejamento Estratégico Situacional se contrapõe a isso 

ao considerar que o planejamento se dá sob incerteza dura, ou seja, com 

17 Mais uma vez vale a pena lembrar outro exemplo apresentado por Matus em sua entrevista 
a Huertas (1 997, p.32), "na guerra das Malvinas o general Guallieri raciocina: 'As Malvinas 
valem muito para Argentina e valem pouco para a Inglaterra. A Inglaterra portanto não irá à 
guerra por um objetivo de baixo valor; apenas protestará e pressionará'. O general estima o 
valor das ilhas a partir de sua própria perspectiva e a partir da perspectiva inglesa, assumindo 
que a pergunta seja a mesma nos dois casos, com duas respostas diferentes possíveis: valor 
alto e valor baixo. Para Margaret Tatcher [ . . .  J não está em jogo o valor das Malvinas, mas o 
valor de elas serem invadidas por um país sul-americano; de deixar sem resposta essa 
agressão. E o valor - muito alio - de criar-se um precedente para outras situações [ . . .  J Tatcher 
focaliza sua atenção no valor do precedente, enquanto Gualtieri concentra-se no valor das 
ilhas. Guallieri atribui a Tatcher a sua própria explicação e comete um erro fatal: não 
estabelece diferença entre as explicações". 
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variáveis que estão fora do controle do ator que planeja. Logo, o plano 

deve considerar essas variáveis como não predizíveis, trabalhando, sim, 

com cenários móveis a seu respeito. Em conseqüência, é necessário 

estabelecer um plano correspondente a cada cenário, para enfrentar as 

surpresas desse sistema complexo dentro do qual se planeja. 

No que se refere a como tomar o plano viável, a crítica sobre o 

planejamento normativo se concentra no fato de que esse modelo ignora 

esse aspecto, na medida em que o reduz a uma consulta política entre a 

equipe técnica de planejamento e a direção política do govemo. Do ponto 

de vista de Matus, essa consulta não cumpre o papel de interação entre o 

técnico e o político - para ele duas peças de um mesmo quebra-cabeça -

daí o modelo tradicional carecer de análise de viabil idade política e isso 

reforçar sua impraticabilidade . Do lado do Planejamento Estratégico 

Situacional, a lógica é de um plano de ação que considera "múltiplos 

recursos escassos e múltiplos critérios de eficiência e eficácia, dentre 

eles o de eficácia política [ . . .  ] nesse sentido, um plano integral que se 

situa na cabeça do dirigente, não dos técnicos." (Matus em entrevista a 

HUERTAS, 1 997, p.70) 

Por fim, quanto aos argumentos relativos ao âmbito de como agir de 

forma planejada, o problema apontado é que no momento da ação estão 

em luta dois movimentos: o domínio do plano sobre a improvisação e o 

domínio da improvisação sobre o plano. Em função de suas deficiências 

em relação à realidade, para Matus, no modelo tradicional o 

planejamento se d issocia da ação, isto é, como o controle do 

desempenho não é balizado pelo plano, os dirigentes não utilizam o 

planejamento como instrumento de trabalho. Além disso, como os 
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processos de gestão pública são muito deficientes, predominam as 

emergências e não as importâncias. Como decorrência, "planeja-se o que 

não se faz e faz o que não se planeja" (Matus em entrevista a HUERTAS, 

1 997, p. 1 05), portanto predomina a improvisação. Na proposta do 

Planejamento Estratégico Situacional, o plano é o resultado de uma 

mediação entre o conhecimento e a ação, ou seja, os três âmbitos 

anteriormente tratados são passos de acumulação de conhecimento para 

agir. Desse ponto de vista, o planejamento só se completa na ação, e, 

nesse momento em que o plano é testado, é necessário ter mecanismos 

que permitam adaptá-lo com agilidade para fazer frente às surpresas que 

surgem durante a implantação do plano. 

111.1 . O método: conceitos e ferramentas 

o Planejamento Estratégico Situacional baseia-se no conceito de 

Triângulo de Govemo, pois de acordo com Matus, a arte de governar 

impl ica equacionar simultaneamente três macrovariáveis que se 

condicionam mutuamente: o programa de governo, a capacidade de 

governo e a governabilidade do sistem�( 

Programa de Govemo 

Capacidade de Governo Govemabilidade do Sistema 
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o programa de govemo refere-se ao conteúdo dos projetos de ação que 

um ator se propõe a realizar para alcançar seus objetivos. Ficam no 

âmbito desse vértice questões como os valores que o condicionam; a 

seleção dos problemas que se pretende equacionar ou minorar; a 

maturação, o timing e o impacto dos projetos, entre outras. 

A govemabilidade do sistema corresponde à relação entre as variáveis 

que o ator controla e as que escapam do seu controle, ou seja, quanto 

mais variáveis decisivas um ator controla maior sua l iberdade de ação e, 

em conseqüência, a govemabilidade do sistema. Por essa razão, um 

mesmo sistema pode ter governabilidade d iferente dependendo do ator 

que planeja, em função da proporção de variáveis que ele seja capaz de 

controlar. 

A capacidade de govemo consiste no conjunto de técnicas, métodos e 

habilidades de um govemante e sua equipe de govemo para conduzir o 

processo rumo aos objetivos declarados. 

Em síntese'/o programa de governo corresponde ao conjunto de 

propostas de ação, a governabilidade do sistema refere-se à 

possibilidade de ação e a capacidade de governo à realização e controle 

das ações. 
, 

Os três vértices do Triângulo de Governo são interdependentes. A 

governabilidade é dependente da complexidade do programa de governo, 

pois quanto mais ambicioso esse for menos governável será o sistema e 

vice-versa. Ela também depende da capacidade de governo do ator, já 

que o sistema será mais governável quanto mais alta for a capacidade. 
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Essa última é mais restritiva quando um govemo procura realizar 

projetos de transformação social muito exigentes, pois as técnicas e 

habilidades precisam ser compatíveis com a complexidade do que se 

pretende fazer. Uma baixa capacidade de governo, com uma alta 

governabilidaqe do sistema, causada pela desorganização das forças 

sociais opositoras, permite um programa de governo pouco conflitivo e 

pouco renovador, mas suficientemente eficaz para manter a estabil idade 

do sistema. Além disso, é importante ressaltar que o conceito de 

Triângulo de Governo é dinâmico, porque a cada mudança situaciona,1 a 

relação entre os três vértices pode se alterar. 

/considerando a interdependência entre os três vértices do Triângulo de 

Govemo e sua condição situacional, Matus considera que para se atingir 

os objetivos gerais do govemo é necessário governar com a melhor 

util ização desses elementos. Logo, é fundamental o equilíbrio entre os 

três vértices e isto aponta para a necessidade de estabelecer um plano 

que permita compatibilizar as propostas de ação (programa de governo) 

com a possibilidade de ação (governabilidade do sistema) e a geraçâo e 
I 

o controle dessas ações (capacidade de governo). 

Como proposto por Matus, o Planejamento Estratégico Situacional se 

compõe de quatro momentos: explicativo, normativo, estratégico e tático

operacional. Essa estruturação vem, mais uma vez, se contrapor à idéia 

de seqüência de etapas18 lineares e estanques que, segundo o autor, 

caracterizaria o planejamento normativo. Dessa forma, para ele, os 

momentos estão em permanente interação, pois conformam uma cadeia 

18 Diagnóstico; fonnulação do plano; aprovação; execução; controle e avaliação. 
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contínua, sem começo nem fim e sem uma seqüência l inear 

estabelecida 19. 

EXPLICATIVO 
Foi, é, tende a ser 

TÁTICO - OPERACIONAL NORMATIVO 
Fazer Deve ser 

�� . r------. ! 
- ESTRATÉGICO � 

Deve ser e pode ser 

Como já se fez referência anteriormente nesse capítulo, no 

Planejamento Estratégico Situacional o plano é a resultante entre o 

conhecimento e a ação. Nos momentos explicativo, normativo e 

estratégico trata-se de acumular conhecimento para agir no momento 

tático-operacional. 

No Momento Expl icativo busca-se compreender a realidade identificando 

os problemas que os atores que atuam no jogo declaram - corresponde 

ao foi, é, tende a ser. Nesse momento os problemas são selecionados e 

precisados com rigor através de um fluxograma situacional20, a partir do 

19 Cada momento, se é dominante, articula os outros, como apoio a seu cálculo; repetem-se 
constantemente, porém, com distinto conteúdo, tempo e situação; nunca esgotam sua tarefa, 
sempre se regressa a eles; em uma data concreta os problemas do plano se encontram em 
distintos momentos dominantes e, por fim, cada momento requer ferramentas metodológicas 
particulares.(MATUS, 1 993, p. 301 ) 

20 Fluxograma situacional é uma técnica de explicação gráfica do problema, "é um modelo 
diferenciador e relacionador de causas e das causas com os fatos que se quer explicar [ ... J 
Para diferenciar, o fluxograma descreve e classifica; e para relacionar, estabelece conexões 
causais e conexões de sentido [ . . . J O fluxograma é uma ferramenta de análise situacional e ,  
portanto, a primeira distinção que essa técnica estabelece é a identidade do ator que explica". 
(entrevista de Matus a HUERTAS, 1 997, p.39) 
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qual se selecionam os nós críticos21 para atacar os problemas 

selecionados. O momento explicativo não cessa nunca, pois como a 

realidade muda é necessário atualizar permanentemente a explicação do 

problema. Isso não significa que o exercício de explicação exija o mesmo 

num momento inicial e num subsequente aperfeiçoamento. 

o segundo momento de acumulação de conhecimento é o normativo, que 

consiste em desenhar o plano num contexto de forte incerteza -

corresponde ao deve ser . A partir dos nós críticos escolhidos no 

momento anterior, faz-se o desenho prévio das operações22 capazes de 

atacá-los e produzir resultados que nos aproximem das metas, o 

chamado plano direcional. Em seguida, é necessário anal isar a 

consistência desse plano pelo exame de dois aspectos: por um lado, da 

eficácia das operações para atingir a situação-objetivo e, por outro, o 

balanço entre os recursos requeridos para o seu desenvolvimento e os 

disponíveis. Para tanto é necessário analisar as variáveis que afetam o 

plano e, para aquelas que não se controla, construir, através da técnica 

de jogos, os cenários23 possíveis de seu comportamento a partir dos 

quais se constrói a árvore de apostas24• Da mesma forma que no 

momento explicativo, é possível , a qualquer momento, voltar ao 

normativo para rever o plano direcional ou a árvore de apostas. 

21 Nós críticos são causas determinantes do problema e que se caracterizam, por um lado, por 
terem alto impacto na descrição do problema e, por outro, por serem centros prátiCOS de ação. 

22 Operações são os meios para enfrentar os problemas selecionados e se caracterizam por 
utilizar e combinar variáveis sob o controle do ator, empregando recursos (políticos, 
econômicos, de conhecimento, etc.) capazes de gerar um produto que obtenha resultado no 
enfrentamento do problema.(IPEA, sld, p.59) 

23 Cenário é o "contexto em que o plano pode se desenvolver [ . . . 1 expressa as condições que o 
ator não pode escolher e o que este faria se elas ocorressem". (IPEA, sld, p.44) 

24 Árvore de apostas é o conjunto de planos de contingência relacionados a cada cenário. 
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o Momento Estratégico trata de examinar a viabilidade política do plano 

e do processo de construção de viabilidade política para as operações 

não viáveis definidas no momento anterior, articulando o deve ser com o 

pode ser. Não basta dispor de um bom desenho normativo do plano. 

Necessita-se, além disso, de uma boa estratégia para lidar com os outros 

jogadores e com as circunstâncias que rodeiam o jogo social, pensar 

estratégias para fazer viável o plano. Assim, o plano direcional definido 

no momento normativo sofre o processo de análise estratégica, ou seja, 

precisam-se quais são os atores envolvidos com o plano e monta-se a 

matriz de afinidades e de motivações25, identificam-se os recursos que 

são críticos para a viabilização do plano, constrói-se a matriz de peso 

dos atores26 e encerra-se com o cálculo estratégico27. Em suma, 

identificam-se os interesses e valores que os atores sociais relevantes 

conferem às operações do plano e as possíveis alianças e oposições 

com a finalidade de traçar a estratégia que será adotada para viabilizar o 

plano. A partir disso, ué possível obter um plano direcional que não seja 

apenas eficaz para alcançar a situação-objetivo, mas que também seja 

viável do ponto de vista político, econômico e institucional-organizativo" 

(MATUS, 1 992, p . 1 38) . 

25 Matriz onde se procura identificar o apoio, a rejeição e a indiferença dos diversos atores 
envolvidos com o plano. 

26 Cada ator dispõe de poder (potencialidade que emana das regras do jogo). peso (amplitude 
de sua capacidade de ação) e pressão (força que pretende apliCar em determinada situação). 
A matriz de peso dos atores é um instrumento para avaliar o poder, o peso e a pressão de 
cada ator envolvido com o plano. (IPEA, s/d, p.92) 

27- Análise das possíveis trajetórias de construção de viabilidade. onde se considera o contexto 
do jogo e a estratégia dos diversos atores. a partir da qual se estabelece a estratégia do ator 
que planeja em relação aos demais atores envolvidos e a variável onde se concentrará o 
esforço de mudança (por exemplo. na relação de forças, nos interesses dos atores 
envolvidos, nos valores que os atores envolvidos atribuem aos problemas e operações ou por 
mudanças no contexto do jogo. (IPEA, s/d, p.96) 
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o Momento Tático Operacional refere-se ao atuar com o suporte do 

plano: "tem a finalidade de criar um processo contínuo entre os três 

momentos anteriores e a ação diária " e "trata também de recalcular o 

plano e de aprimorá-lo de acordo com as circunstâncias do momento da 

ação" (Matus em entrevista a HUERTAS, 1 997, p. 1 04). Esse momento 

talvez seja o mais complexo de todos e, por essa razão, requer 

mecanismos específicos de direção estratégica, como Matus a denomina, 

que lhe garanta eficiência. A direção estratégica, na proposta do autor, se 

subdivide em cinco mecanismos básicos: a gerência por operações, o 

orçamento por programas, a petição e prestação de contas, o 

planejamento de conjuntura e a sala de situações. Esses mecanismos se 

reforçam mutuamente e suas fronteiras são imprecisas, porém têm uma 

especificidade que os identifica enquanto tal. 

O Planejamento Estratégico Situacional estabelece como princípio básico 

que um plano se expresse integralmente em operações, projetos de ação 

e módulos operacionais28. Dessa maneira, é possível utilizar o plano 

como um instrumento de organização para a ação, a partir da qual os 

mecanismos de direção estratégica apontados por Matus podem se 

desenvolver. 

Seria possível, dessa forma, realizar a gerência por operações, ou seja, 

implementar uma administração por objetivos, descentralizando a 

execução do plano, mediante a definição de responsabilidades precisas 

dos órgãos encarregados de executá-los. Alia-se a esse mecanismo de 

gerenciamento o de orçamento por programas, que formaliza a definição 

28 Módulos operacionais são conjuntos de operações organizados por temas, áreas, etc. 
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de recursos orçamentários aos módulos operacionais do plano. Esses 

dois mecanismos são fundamentais para a efetivação do terceiro -

petição e prestação de contas, que estabelece, antes da definição dos 

responsáveis e do desenvolvimento das módulos operacionais, os 

procedimentos e critérios de avaliação que se exigirão na prestação de 

contas aos níveis hierárquicos superiores. Esse último mecanismo 

permite acumular informação sobre os resultados da gestão. 

Complementarmente a esses três é necessário ainda o mecanismo de 

planejamento da conjuntura, que tem como tarefa principal fazer, mais 

estritamente, a mediação entre o plano e a ação - fazer o cálculo 

situacional de síntese. Ou seja, assessorar o processo decisório, por um 

lado, filtrando as rotinas e problemas secundários garantindo assim a 

predominância das importâncias sobre as urgências na agenda do 

dirigente e, por outro, ajustando o plano (estratégia) à conjuntura de ação 

(tática) que se apresenta. É o centro da direção estratégica do dia a dia. 

Por fim, o mecanismo de sala de situações, tem o papel de 

instrumentalizar e dar suporte às decisões do dirigente sob extrema 

pressão de tempo e alta tensão situacional. Para tanto, deve fazê-lo em 

tempo eficaz, alimentando a seguir os demais mecanismos. Dado o 

volume de problemas que poderiam ser tratados, a ênfase de atuação da 

sala de situações é se concentrar em um número de problemas muito 

pequeno e de alta importância, que podem gerar situações de grave 

tensão. 

Para Matus, enfim, uma nova concepção de planejamento exige uma 

mudança radical nas concepções tradicionais, pois uma nova visão deve 
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ir além da análise econômica, dando conta de todo contexto social e 

político; deve adotar tecnologias compatíveis com a velocidade da 

mudança das situações reais; deve enfrentar o problema da incerteza 

dentro da qual se desenvolve o planejamento e deve montar um sistema 

de análise e acompanhamento do plano que apoie a tomada de decisões 

na conjuntura da sua implantação. 

Cabe salientar que, do ponto de vista do autor, esse movimento de 

renovação se, por um lado, equaciona muitos dos problemas velhos, por 

outro, gera uma série de novos, como por exemplo: como tomar mais 

rigorosa a análise de viabilidade política? como articular o debate da 

equipe de estrategistas e da equipe técnica? com que ciência social seria 

possível abordar o problema de planejar a totalidade social? etc. 

(MATUS, 1 997, p. 567) 
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IV. As Experiências de Aplicação do Planejamento 
Estratégico Situacional em Nível Local 

o método proposto por Carlos Matu�, conforme se depreende do capítulo 

anterior, implica em uma série de detalhamentos que permitem percorrer 

os quatro momentos do Planejamento Estratégico Situacional ,  com o 

objetivo de alcançar o equilíbrio do Triângulo de Governo. A 

complexidade implícita corresponde às necessidades de planejamento de 

governos centrais. 

Como então aplicar tal metodologia em outras circunstãncias que não as 

originalmente propostas ? O próprio Matus responde: 

Há alguns métodos mais simples de planejamento muito mais úteis [ . . .  ) para 
tratar de problemas parciais, nos quais os problemas são menos complexos e 
menos inter-relacionados. Dentre esses, poderia citar o Marco Lógico usado 
pelo PNUD para processar [ . . .  ) as solicitações de cooperação técnica; o 
ZOPP, que é a versão alemã do Marco Lógico [ . . .  ) e o MAPP, que é uma 
criação da Fundação Altadir, que dirijo. São métodos que podem ser usados 
em casos que o Planejamento Estratégico Situacional toma-se 
excessivamente complexo, dada a natureza dos problemas a serem 
enfrentados, ou porque seja limitada a capacidade para planejar do órgão ao 
qual cabe enfrentar os problemas. Usar o Planejamento Estratégico 
Situacional, por exemplo, num posto de saúde, seria absurdo. Métodos mais 
simples como o ZOPP e o MAPP são, nesse caso, mais adequados e 
suficientemente potentes. Quando se trata de alta direção contudo, até agora, 
o Planejamento Estratégico Situacional não encontrou concorrentes à sua 
altura.29 (MATUS, 1 997, p.36) 

/ 

Mas essa resposta parece ainda não responder à pergunta de como 

aplicar o método no âmbito local ,  visto que, se por um lado trata-se de 

uma situação claramente menos complexa que de um governo central ,  

por outro, trata-se de planejamento para a alta direção. E ,  sendo assim, 

os métodos mais simples apontados acima não seriam adequados. 

29 Grifo meu. 
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Matus, fazendo uma conferência para a equipe do Ministério da Saúde da 

Venezuela, em 1 984, afirma que : 

Cada âmbito problemático requer um desenho particular da planificação 
situacional. Vocês terão de desenhar seu próprio método particular dentro do 
método geral estabelecido. Nesse trabalho enfrentarão muitos problemas de 
adaptação e de criação metodológica que vocês mesmos terão de resolver, 
caso a caso, para que esta reforma seja operativa. (MATUS, 1 992, p .  1 23) 

Foi seguindo, então, essas recomendações, que as experiências dos dois 

municípios, que constituem a base dessa pesquisa, construíram um 

caminho próprio dentro do caminho mais geral desenhado por ele. O 

desenho básico da apl icação do Planejamento Estratégico Situacional ,  

que será analisado nesse estudo, é fruto da  primeira aplicação do 

método no âmbito local de que tenho conhecimento - do governo de 

Santo André, na gestão 1 989-1 992 . .  A partir da reflexão sobre essa 

experiência, a equipe de Santo André propôs um desenho básico de 

aplicação da metodologia, que foi utilizada, em suas l inhas gerais, em 

alguns outros municípios, como São José dos Campos, Ribeirão Pires e 

Jaboticabal, em São Paulo; Volta Redonda e Angra dos Reis, no Rio de 

Janeiro; Itabuna na Bahia e, de forma incipiente, em Londrina, no Paraná 

e em Natal ,  no Rio Grande do Norte). 

Essa desenho básico tinha como objetivo equilibrar o Triângulo de 

Governo, elaborando um plano de ação e uma direção estratégica para 

sua realização, procurando evitar que as emergências se sobrepusessem 

às importâncias. Esse processo básico pode ser desconstruído, para 

efeitos de exposição, em três grandes etapas: construção do Triângulo de 

Governo, detalhamento de problemas e projetos para elaboração do 

plano para equil ibrar o Triângulo de Governo; e implantação da Sala de 

Situações e dos mecanismos de controle de ações. (BELCHIOR e 

M INDRISZ, 1 994, p.27-28). 
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A primeira dessas etapas é a realização de um Seminário da equipe de 

governo para construir o Triângulo de Govemo, estabelecer prioridades 

iniciais - de projetos a realizar e de problemas a serem enfrentados - e 

fazer um pacto em tomo do processo. 

A partir desse ponto, seria necessário aprofundar as prioridades 

estabelecidas para construir um plano que equilibre o Triângulo de 

Governo, isto é, que compatibi lize os seus três vértices. Como se 

salientou no capítulo anterior, o plano é a resultante entre o conhecimento 

e a ação. Essa, portanto, é a fase do conhecimento - dos momentos 

explicativo, normativo e estratégico. Assim, se propôs a instituição de um 

grupo-tarefa, com representantes das áreas da administração direta e 

indireta, para executar - utilizando parte do ferramental preconizado por 

Matus para cada um desses momentos - os aprofundamentos relativos 

aos problemas de capacidade e de governabilidade, bem como do 

detalhamento dos projetos. Aos componentes desse grupo-tarefa 

denominou-se Agentes de Planejamento, que deveriam ter um perfil 

técnico-político, ou seja, deveriam ter bom conhecimento técnico e ao 

mesmo tempo desempenhar um papel-chave na condução das ações de 

sua área. 

A partir do resultado desse aprofundamento dos problemas e do 

detalhamento dos projetos seria possível, à equipe dirigente, tomar as 

decisões que conformarão o plano que ela pretende implementar; ou 

seja, o plano capaz de equi l ibrar o Triângulo de Governo. Com isso, 

encerra-se a fase do conhecimento e seria necessário enfrentar a fase da 

ação - o momento tático-operacional. 
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Nesse momento, como proposto por Matus, é necessário construir um 

sistema de direção estratégica composto por cinco mecanismos: a 

gerência por operações, o orçamento por programas, a petição e 

prestação de contas, o planejamento de conjuntura e a sala de situações. 

Considerando que criar estruturas específicas para cada um desses 

mecanismos seria excessivo no âmbito local, propôs-se, como soluçâo 

altemativa, a concentração dessas funções num único organismo, 

denominado Sala de Situações. 

A abordagem proposta então para esse organismo foi a de que ele 

tivesse atribuições de organizar um sistema que permitisse a coleta 

constante de informações sobre os diversos projetos e operações do 

plano; de centralizar as informações e controlar as operações e projetos 

passo a passo, detectando eventuais problemas em sua execução e de 

criar alternativas e provocar tomadas de decisâo rápidas, nos casos em 

que se identificasse quaisquer desvios que comprometessem a execução 

de projetos e operações. Para isso, a Sala de Situações deveria contar 

com o apoio dos Agentes de Planejamento, que seriam os responsáveis, 

em cada área, pela implementação das operações de ataque aos nós 

críticos dos problemas e pelo acompanhamento e controle da execução 

dos projetos. (BELCHIOR e MINDRISZ, 1 994, cap.5) 

Dessa maneira, a Sala de Situações centralizaria informações sobre 

projetos e operações, porém não se envolveria diretamente com o 

processo de execução deles. Por isso, seria o espaço apropriado para 

que os interessados das diversas áreas se dirigissem para tomar 

decisões complexas sempre que algum fato ou ausência de decisões 

46 



colocassem em risco a realização de um projeto ou operação nos prazos 

e escopo previstos. Ela deveria constituir-se por uma estrutura fixa 

formada por um grupo pequeno de pessoas e, devido ao seu caráter 

estratégico, deveria ter vinculação direta com o Chefe do Executivo. 

A seguir serão apresentados uma caracterização geral dos municípios e 

um histórico suscinto da implentação do Planejamento Estratégico 

Situacional em cada uma das duas cidades, que deverão servir de pano 

de fundo para a análise das várias questões que originaram esse estudo, 

que se fará no próximo capítulo. 

IV.1 S a n to André - Caracterização Geral do Município 

Santo André, município de 625 mil habitantes, faz parte da região do 

ABC, que compõe a parte sudeste da Grande São Paulo, distando cerca 

de 20 Km da capita l .  Ocupa uma área de 1 79 km2, sendo que 54% dela 

dentro da área de proteção de mananciais. A cidade d ispõe de boa infra

estrutura urbana: 97,3% da população é abastecida pela rede de água; 

90,6% dispõe de rede de esgoto; 99,4% é atendida pela coleta de lixo; 

82% das vias da cidade, incluindo as da área de mananciais, são 

pavimentadas e 75% dos domicílios têm l inha telefônica. Há 6,5% de 

analfabetos e o número médio de anos de estudo da população é de 7,1  

anos. No que se refere ao atendimento à saúde, há um total de 1 .329 

leitos hospitalares, dos quais 1 50 são públicos e 40 unidades básicas de 

saúde públicas.(SEADE, 1 996). 
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A cidade foi fundada em 1 553, mas já em 1 560 o povoado foi transferido 

para São Paulo e só foi retomado no final do século passado. O 

ressurgimento de Santo André no século XIX ocorre em função de dois 

fatores simultâneos: por um lado, pela localização de uma parada de 

trens da São Paulo Rai/way30 e, por outro, pela grande disponibi l idade de 

terrenos com baixos custos, comparativamente a São Paulo. Essa 

conjuntura resultou na progressiva instalação de indústrias no eixo da via 

férrea. 

Até o começo da década de 30 predominava a indústria têxti l ,  mas ainda 

na década anterior se fixaram as primeiras multinacionais (Rhodia e 

Pirelli). Durante essa década instalam-se os moinhos (Fanucchi e 

Santista) , as primeiras empresas metalúrgicas (Laminação Nacional de 

Metais) e outras indústrias de porte (Firestone e Companhia Brasileira de 

Cartuchos, por exemplo). O pós-guerra consolida na cidade os setores 

químico e metalúrgico, em função da entrada de grande número de 

empresas de peso relacionadas a eles: Eletrocloro, Sul América de 

Metais, Cofap, Elevadores Otis e Refinaria União. A década de 60 

conforma um importante pólo petroquímico com a expansão da 

Petroquímica União e a chegada, entre muitas outras, da Poliolefinas. 

Durante a década seguinte, constituiu-se um centro comercial e de 

serviços importante, que atrai consumidores de toda região (MINDRISZ, 

1 981 , cap.2). A partir da década de 80, Santo André começa a perder 

parte de seu parque industrial instalado, acompanhando o movimento de 

desindustrialização da Grande São Paulo em direção ao interior e, num 

momento posterior, para fora do Estado. No entanto, com a instalação de 

30 Trecho ferroviário que liga Santos a Jundiaí, inaugurado em 1 867, responsável pelo 
escoamento da produção agrícola para exportação e das matérias primas desembarcadas no 
porto santista. 
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modernos centros de compras, o setor terciário consolida-se ainda mais 

como pólo de atração regional ,  atingindo inclusive consumidores da zona 

leste paulistana. 

A tradição sindical, que é uma das marcas registradas do ABC e também 

de Santo André, tem suas raízes no começo do século. Desde 1 908 são 

criadas, no município, ligas de caráter predominantemente anarquista e,  

em 1 91 9, ocorrem grandes manifestações operárias, que culminam na 

morte de um trabalhador. A década de 30 vê nascer o Sindicato dos 

Metalúrgicos e a de 40 o dos Químicos. O movimento sindical da cidade 

participa ativamente da constituição do novo sindicalismo brasi leiro, 

capitaneada pelos metalúrgicos de São Bernardo do Campo do final da 

década de 70 e início da seguinte.(MINDRISZ, 1 98 1 ,  cap.2 ) 

Do ponto de vista político, a cidade elegeu um prefeito e 1 3  vereadores 

comunistas (40% das cadeiras à época) em 1 947 que, no entanto, não 

chegaram a tomar posse. A cidade se caracteriza por uma tradicional 

polarização entre duas forças pol íticas - uma mais conservadora e outra 

mais progressista, que se revezam na condução da administração 

municipal. Essa circunstância reflete, por um lado, a existência de uma 

classe média consolidada - constituída até a década de 70, 

fundamentalmente, por imigrantes e seus descendentes - e, por outro, os 

trabalhadores do setor industrial instalado na região, com forte tradição 

de luta - formado inicialmente por grande número de mineiros e, em 

seguida, por nordestinos atraídos pela oportunidade de emprego na 

região. 
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Os resultados eleitorais das últimas três décadas indicam essa 

polarização. Durante a década de 70 e até meados da seguinte, Arena e 

MDS se digladiam, com vitória de uns e outros. Assim em 1 974 se elege 

um prefeito da ARENA, em 78 do MDS e em 82, de novo, ARENA, mas 

que, em função da reforma partidária, candidatou-se pelo PTS. Na 

eleição de 1 982, o PT, em sua primeira disputa eleitoral, aparece com 

força, ficando em segundo lugar com 26% dos votos, pouco atrás do 

vencedor que alcançou 32%. Além disso, elege 6 dos 19 vereadores da 

Câmara Municipal As três disputas municipais seguintes opõem 

permanentemente PTS e PT com os outros partidos se aliando a eles ou 

desempenhando papel lateral no processo eleitoral - juntos alcançaram, 

no máximo, 6% dos votos em cada uma das eleições. É assim que o PT 

vence em 88 (49,6% dos votos),  perde em 92 (41 %  dos votos para PTS, 

vencedor no primeiro turno) e volta a ganhar em 1 996 (52% dos votos, no 

primeiro tumo). 

IV.2 Santo André - A G estão 1 989-1992 e o Planejamen to Estratég ico 

Situacional 

Em 1 988 o engenheiro Celso Daniel do PT é eleito prefeito de Santo 

André com 1 73.962 votos (49,6% do total de votantes). Foram eleitos 

nove vereadores do PT para a Câmara Municipal, de um total de vinte e 

uma cadeiras, e o partido ficou com a presidência O prefeito eleito era 

oriundo de família tradicional da cidade, um dos fundadores do partido na 

cidade, professor de economia e mestre em administração pública pela 

Fundação Getúlio Vargas. Seu perfil diferenciado em relação aos 
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candidatos tradicionais do PT, juntamente com a força do partido na 

cidade, contribuiu decisivamente para a vitória eleitoral .  

Em 1989, o Prefeito e sua equipe de governo, que participavam pela 

primeira vez da condução de um governo municipal, encontraram uma 

máquina pública sucateada e esvaziada, produto da continuada falta de 

investimento em recursos humanos e equipamentos nos govemos 

anteriores. Essa situação era ainda mais grave tendo em vista que o novo 

governo municipal, fiel às orientações partidárias, pretendia inverter 

prioridades deixando de concentrar os gastos em grandes obras, para 

dispersá-los em pequenas intervenções localizadas e na ampliação dos 

serviços prestados à população, que exigiam um melhor aparelhamento 

da máquina administrativa.31 Desde então, os novos administradores 

procuraram inverter esse quadro através de medidas como: reformulação 

da estrutura de secretarias, implantação de um novo Plano de Cargos e 

Salários, realização de concurso público para contratação de novos 

funcionários, implementação de sistema de capacitação profissional do 

funcionalismo, aquisição de veículos e equipamentos, entre outras.32 

Na metade do primeiro ano de governo, a equipe já percebia as 

dificuldades advindas da falta de mecanismos de controle interno, que 

permitissem um trabalho de acompanhamento das atividades 

31 Em documento intemo da Prefeitura Municipal de Santo André Daniel (1989-8, p. 33) 
afirma que, "inverter prioridades no uso de recursos da Prefeitura em Santo André significa, 
antes de mais nada, deixar de priorizar grandes obras (notadamente no sistema viário), 
passando a gastar mais em infra-estrutura básica, pequenas obras, ampliação e melhoria da 
qualidade de serviços públicos e habitação." 

32 Em relação a isso Daniel (1989, p.33) observa que "para tanto, faz-se necessário o 
(re)aparelhamento da máquina administrativa, deixada esvaziada pelos govemos dos últimos 
anos. Tanto por meio da absorção de mão de obra (e valorização da existente) quanto através 
da aquisição de material permanente (investimento em máquinas, equipamentos e 
instalações).' 
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desenvolvidas pelas d iferentes áreas. Essa aval iação foi consolidada, 

pela primeira vez, num seminário interno em outubro daquele ano, 

quando foram identificados alguns 'gargalos' que dificultavam a ação das 

áreas. Algumas iniciativas para tentar reverter as l imitações que se julgou 

mais importantes naquele momento foram encaminhadas, mas a questão 

da coordenação das ações de governo não estava entre elas. 

Em março de 1 990, foi realizado um seminário interno para traçar as 

metas e diretrizes operacionais que orientariam o mandato nos três anos 

seguintes e para identificar as limitações existentes para atingi-Ias. 

Foram apontadas nove grandes limitações: valores da equipe 

desestimulam definições claras de responsabi l idade; processos 

obsoletos; política de comunicação desarticulada; incipiência na 

operacional ização da política de participação popular; estrutura e 

organização inadequada; cultura conservadora da máquina públ ica; 

gerenciamento sem foco para objetivos; planejamento desintegrado e 

informal e política de recursos humanos defasada em relação às 

necessidades. (Prefeitura Municipal de Santo André , 1 990, p. 1 7) 

Para cada uma dessas l imitações estabeleceu-se um conjunto de ações 

para enfrentá-Ias. No caso do planejamento desintegrado e informal, 

pretendia-se: 

Construir equipes de planejamento nas áreas, integradas entre si, para 
priorizar as ações da PMSA, considerando a capacidade, efeitos estratégicos, 
impacto político e relação com o atendimento do débito social. Promover 
reuniões com as várias áreas visando conscientizá-Ias sobre a importância 
para a PMSA do Plano Diretor como mecanismo de apropriação da cidade 
pelo seu usuário. Elaborar e implementar sistema de controle e execução de 
programas. (Prefeitura Municipal de Santo André, 1 990, p.27) 
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Como se depreende do exposto, pretendia-se atacar dois e não apenas 

um problema: por um lado, indica-se a falta de coordenação de ações 

globais do govemo municipal mas , por outro, o que está em questão é a 

necessidade de elaborar o Plano Diretor do município, relacionado ao 

planejamento urbano. Essa confusão contaminou o início do trabalho do 

grupo-tarefa responsável por encaminhar essa questão.33 

Superada essa confusão inicial, o grupo se debruçou sobre a tarefa de 

buscar um método de planejamento de ações que se adequasse às 

particularidades da administração local, que pudesse ser compartilhado 

pela equipe de govemo como um todo e que fosse compatível com os 

processos de participação popular implementados pelo govemo, como o 

Orçamento Participativo. Vários caminhos altemativos foram seguidos, 

desde experiências da iniciativa privada, como as da Rhodia - empresa 

com sede no município, como sistemas tradicionalmente utilizados no 

setor público. Nenhuma das metodologias oferecidas satisfez, fazendo 

com que o assunto ficasse pendente por cerca de três meses. 

A necessidade de preparar o processo de discussão pública do 

Orçamento para 1 991 fez com que essa preocupação voltasse à pauta do 

govemo. Isso se deveu ao fato de que, até aquele momento, obras e 

33 Na entrevista com Meire Beraldo, consultora de re-organização administrativa da Prefeitura 
à época, ela diz "o grupo de trabalho ficou girando em círculos o tempo inteiro, porque o grupo 
formado [ . . .  ] , fundamentalmente, pela equipe da Coordenadoria de Planejamento, quando ia 
discutir a concepção de planejamento integrado [ . . . ] misturava planejamento urbano com 
planejamento das ações de govemo e não saia nunca disso [ ... ] Até que conseguimos separar 
as coisas e percebemos I . . .  ] que o problema estava no planejamento das ações de governo e 
este era o nosso foco e nós precisávamos encontrar uma metodologia, alguma coisa que 
desse a luz .. ." 
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serviços incorporados ao orçamento a partir do processo de Orçamento 

Participativo do ano anterior tinham avançado muito pouco.34 

Novos contatos foram feitos e entre eles surgiu, pela primeira vez, a 

proposta de Planejamento Estratégico Situacional, sugerido por Walter 

Barell i35. No entanto, apenas um contato posterior com um outro 

entusiasta da proposta - Ademar Sato, do IPEA, levou a equipe 

responsável pela definição - entre eles o Prefeito - a considerar que essa 

metodologia se adequava às necessidades da administração. Dessa 

maneira, resolveu-se adotá-Ia e contratou-se consultoria para 

implementá-la.36 

O processo de implementação do Planejamento Estratégico Situacional 

na Prefeitura de Santo André pode ser dividido em cinco grandes 

momentos: o primeiro seminário da equipe de govemo sobre o tema; o 

trabalho de detalhamento do Triângulo de Govemo; o primeiro equilíbrio 

do Triângulo de Govemo; a montagem da Sala de Situações e os 

sucessivos ajustes após o equilíbrio inicial .  

Em setembro de 1 990, realizou-se a primeira atividade da equipe de 

govemo util izando a metodologia, onde, além da construção do Triângulo 

34 Maurício Mindrisz, membro da Sala de Situações, comenta em sua entrevista que "já tinha 
se passado uma boa parte do tempo de govemo e a preocupação era que as ações de fato 
não aconteciam. Não só as do Orçamento Participativo, mas as prioridades não aconteciam. 
Era esse o sentimento." 

35 Economista, à época professor da UNICAMP, posteriormente foi Ministro do Trabalho. 
Atualmente é Secretário do Trabalho do Estado de São Paulo. 

36 Na entrevista com Maurício Mindrisz ele afirma: "nos pareceu, naquele momento, que era 
um instrumento que casava com os nossos objetivos. O que nos entusiasmou [ . . .  1 foi 
certamente a visão apresentada quanto à necessidade do equilíbrio do Triângulo de Governo 
[ . . . 1 , acho que isso nos indicou que esse era o modelo". 
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de Govemo, pactuou-se as condições para a implantação do 

Planejamento Estratégico Situacional na Prefeitura. A mais importante 

delas foi a escolha dos agentes de planejamento das áreas, que ficariam 

três meses afastados de suas funções para se dedicar ao detalhamento 

do Triângulo de Govemo. A negociação entre o Prefeito e seus 

secretários foi árdua, pois o primeiro fez questão de d iscutir 

pessoalmente o tema com cada secretário, para evitar a indicação de 

pessoas inadequadas para cumprir a função.37 

Durante os três últimos meses de 1 990, o grupo de agentes de 

planejamento escolhido foi treinado na metodologia e realizou os 

levantamentos relativos ao programa e capacidade de govemo. Após o 

treinamento, o grupo foi dividido em dois e cada um desenvolveu 

atividades d iferentes. Um grupo detalhou os principais problemas de 

capacidade38 apontados pela equipe de govemo no primeiro seminário, e 

indicou as ações para resolvê-los. O outro grupo analisou todos os 

projetos remanescentes de 1989 e 1 990 e os previstos para 1 991 . Esse 

trabalho resultou no desenho claro da difícil situação da administração 

municipal39, mas ao mesmo tempo com as informações necessárias para 

37 Maurício Mindriz em entrevista observa que "se colocava uma grande importância para os 
agentes de planejamento e portanto para o perfil deles[ . . .  ], o cara que vai ser o agente de 
planejamento tem que ser exatamente aquele cara que o secretário não abre mão, é o cara 
que fala por ele na secretaria [ . . .  ] Nós fizemos uma lista vendo secretaria por secretaria quem 
seria com esse perfil e era atribuição do Celso dizer que o cara era esse e que ele ia ficar fora 
da secretaria." 

38 Os problemas selecionados foram: lentidão do processo de licitação; deficiência na 
manutenção e distribuição de veículos; política de RH deficiente; incapacidade do 
Departamento de Obras realizar as obras previstas; demora e inadequação dos pareceres 
jurídicos e falia de política de comunicação. (Prefeitura Municipal de Santo André, 1 992, 
p.1 26) 

39 "Só no final de 1 990 ficou patente que até então todas as secretarias e departamentos 
haviam sonhado muito alio. E se organizado insuficientemente. Ficou patente, também a falia 
de uma pauta de programas e ações prioritárias. Isso decorria tanto de um programa de 
govemo excessivamente abrangente em relação ao tempo de mandato quanto da dificuldade 
do grupo dirigente em definir prioridades claras. Superestimou-se a capacidade do govemo 
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a tomada de decisão, que permitiu ao primeiro escalão fazer o equil íbrio 

inicial do Triângulo de Govemo da Prefeitura Municipal de Santo André 

em dezembro daquele ano.40 

Em janeiro de 1 991 , foi constituída a Sala de Situações, subordinada 

diretamente ao Gabinete do Prefeito, com a transferência de quatro 

agentes de planejamento, originalmente das secretarias. Sua função era 

de implementar os mecanismos de controle de ações do governo, sejam 

aquelas relativas à execução dos projetos priorizados, sejam aquelas 

relativas ao enfrentamento dos principais problemas de capacidade. 

Todo o esforço para conseguir fazer o primeiro equilíbrio do Triângulo de 

Governo foi rapidamente perdido por uma mudança na conjuntura das 

receitas municipais. Essa mudança foi provocada por dois fatores: o 

primeiro deles, o da aceleração da recessão econômica e, o segundo, a 

superestimação das receitas financeiras previstas.41 Durante todo ano de 

(técnica, organizativa, orçamentária e política), o que a incompatibilizava com o programa de 
govemo. No final de dezembro, o secretariado foi reunido, tomou conhecimento da 
inviabilidade do programa previsto, da falta de recursos para efetivá-lo e aprovou, então, a 
deflagração de um processo de rediscussão do orçamento de 1991"  (Prefeitura Municipal de 
Santo André, 1 992, p. 1 36) 

'" Na entrevista, Celso Daniel - observa que foi preciso que "essas pessoas (agentes de 
planejamento) se transformassem numa equipe, num time, que dividiu tarefas no sentido de 
levantar com mais clareza I . . .  J questões dos três vértices. Foi um trabalho muito interessante, 
pois em função dele [ . . .  J é que nós tivemos condições de propor depois o equil ibrio do 
Triângulo de Govemo. É impossível fazer o equilibrio do Triângulo de Govemo com uma caixa 
preta; ou seja, sem a gente ter conhecimento de quais eram, afinal de contas, [ ... J as restrições 
mais importantes em termos de capacidade de govemo e quais eram os projetos prioritários 
[ . . .  J além do trabalho que foi feito no âmbito da govemabilidade." 

41 "Havia um plano de trabalho, havia uma estrutura de acompanhamento e controle; 1 991 
parecia ser o ano em que todo o esforço organizativo, de planejamento, de capacitação, daria 
seus primeiros grandes frutos. [ . . .  J As coisas não ocorreram assim. Em 1 991 a capacidade 
econômico-financeira reduziu-se drasticamente com a queda acentuada nas receitas 
municipais. As transferências do ICMS foram muito menores que as previstas no orçamento, 
em decorrência da recessão. E provocaram cumulativamente uma redução nas receitas 
financeiras já superestimadas na preparação do orçamento. Com isso, [ . . .  J tiveram de 
concentrar seus esforços numa revisão completa do plano de trabalho para o ano, para 
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91 e 92, foram sendo feitos ajustes no programa de governo e nas ações 

de aumento de capacidade, de forma a manter equilibrado o Triângulo de 

Govemo. Paralelamente a esse esforço permanente de adequação, a 

Sala de Situações adotou mecanismos de controle de projetos e ações, 

que permitiram acompanhar o desenvolvimento dos projetos priorizados 

pela equipe de governo. 

IV.3 São José dos Campos - Caracterização Geral do Município 

São José dos Campos, centro regional do Vale do Paraíba, a nordeste do 

estado de São Paulo, tem uma população de 504 mil habitantes, área de 

1 . 1 42 Km2 e local iza-se a aproximadamente 90 km da capital paulista. A 

cidade dispõe de boa infra-estrutura urbana: 95,7% da população é 

abastecida pela rede de água; 87,5% dispõe de rede de esgoto; e 98,5% 

é atendida pela coleta de lixo. Há 7 , 1  % de analfabetos e o número médio 

de anos de estudo da população é de 7,5 anos. No que se refere ao 

atendimento à saúde, há um total de 590 leitos hospitalares, dos quais 20 

são públicos; e 41 unidades básicas de saúde públicas.(SEADE, 1 996). 

A cidade dispõe de infra-estrutura urbana adequada, é o quarto 

município paulista em arrecadação do ICMS e o quinto município do 

Brasil em consumo de energia elétrica. Considera-se que o município foi 

fundado 1 767, com o nome de São José do Paraíba e. em 1 864 foi 

elevado à categoria de cidade, mas só passaria a chamar-se São José 

dos Campos em 1 871 . (MEDEIROS e PERILO , 1 990, p.37) 

redefinir a pauta de projetos e adequá·la às novas condições orçamentárias." (Prefeitura 
Municipal de Santo André, 1 992, p. 1 37) 
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Do ponto de vista econômico, São José dos Campos passou por várias 

fases. Até a década de 30 predominou a monocultura do café; substituída 

pela pecuária e pelos serviços de tisiologia, entre a década de 20 e 50. ° 

ciclo industrial se consolidou a partir de então; pois, até 1 945, a cidade 

possuía apenas empresas industriais nos ramos de cerâmica e têxtil 

(Tecelagem Parahyba). Em 1 946, começou a funcionar a primeira grande 

fábrica fora desses ramos, a Rhodia Química. Durante a década 

seguinte, com a inauguração da rodovia Presidente Dutra, se instalaram 

principalmente empresas multinacionais de médio ou grande porte, como 

Johnson&Johnson, Ericsson, Kanebo e General Motors. Na década de 

60, começaram a se fixar as empresas nacionais que mais tarde 

comporiam os parques aeronáutico e bélico, como Avibras e Embraer. 

Assim como no caso de Santo André, aqui também os fatores de atração 

do setor industrial foram terrenos relativamente baratos e a boa 

acessibilidade proporcionada pela Via Dutra, ao longo da qual se 

instalaram a maioria das empresas .  Também se repete em São José dos 

Campos a constituição de um centro comercial e de serviços que polariza 

os municípios no seu entomo. (MEDEIROS e PERILO, 1 990, p.37) 

Do ponto de vista político, tradicionalmente, a classe média e os setores 

conservadores da cidade sempre d ispuseram de uma influência decisiva 

na política local. Do ponto de vista político-partidário, sempre se 

debateram dois grupos: um mais conservador representado pelos 

partidos identificados como de direita (PDS e PT8, por exemplo) e, outro, 

de centro-esquerda, representado pelo MD8 até 1 988 e, em seguida, 

pelo PSD8 para onde vão essas l ideranças. 
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São José dos Campos passou por um longo período de descontinuidade 

administrativa, não apenas pela altemância dos grupos em cada eleição, 

mas, principalmente, porque durante dez anos a cidade teve cinco 

prefeitos. Em 1 982 o MOS faz o prefeito, mas esse se elege deputado 

federal em 86 e o vice assume e govema por 9 meses antes de falecer, 

assume então o Presidente da Câmara (MOS). Em 1 988 o PTS elege o 

novo prefeito, que tenta se eleger deputado federal em 90, assumindo o 

vice que era do PRN. Em 1 992 uma surpresa, a disputa entre os dois 

grupos tradicionais ganha um membro novo, pois o PT ganha a eleição 

num segundo tu mo muito disputado - vence com uma diferença de 

apenas 0,09% do total dos votos; e em 1 996 vence o PSOS, com uma 

votação folgada no segundo tumo (57% do total dos votos).  

IV.4 São José dos Campos - A G estão 1 993-1996 e o Planejamento 

Estratégico Situacional 

A supremacia das duas forças tradicionais na política local foi 

interrompida com a surpreendente eleição de Angela Guadagnin , do PT, 

em 88. Essa vitória foi muito apertada ( 1 .994 votos de diferença em 

relação ao segundo colocado) e uma grande surpresa mas refletiu o 

descontentamento da sociedade, cansada dos reflexos de a cada dois 

anos ter um prefeito novo.42 

.2 Luiz Jacometti, membro da Sala de Situações, em sua entrevista, afinma que "a sociedade 
estava num momento de necessidade de mudança e isso dava em todas as pesquisas. Já 
estava cansado de desgovemo e [ . . . ] de a cada dois anos um prefeito novo [ . · · 1  Para a cidade 
era um momento de mudança e isso foi muito bem aproveitado pelo PT [ . . .  ] e, 
surpreendentemente, nós fomos em primeiro lugar para o segundo tumo. [ . . . ] E no segundo 
tumo houve, é claro, a união de todas as forças de direita [ . . .  ] e se tivesse mais quinze dias 
para a eleição nós perderíamos." 
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Outro fator importante para a vitória foi o perfil da candidata: uma médica, 

ligada aos movimentos da igreja católica, que conseguiu neutral izar as 

restrições usualmente apresentadas aos candidatos daquele partido.43 No 

entanto, apesar de vencer a eleição a Prefeito, o PT repete seu 

desempenho, historicamente apenas mediano, na eleição à Câmara de 

Vereadores - elegendo quatro vereadores numa bancada de 21 cadeiras. 

Sendo assim, o governo teve que lidar, durante todo o mandato, com uma 

Câmara Municipal e uma elite local majoritariamente de oposição - os 

quatro pedidos de impeachment da Prefeita demonstram essa 

dificuldade. A Prefeita e sua equipe de governo participavam pela 

primeira vez da condução de um governo municipal. 

No primeiro semestre de 1 994, segundo ano de governo, o diagnóstico 

da situação da Prefeitura era difuso, não havia uma clareza geral da 

equipe de governo sobre onde estavam os problemas mais importantes. 

No entanto, o governo municipal já tinha sentido as dificuldades relativas 

à governabilidade, seja com a Câmara Municipal onde já tramitava o 

primeiro pedido de impeachment, seja com o descontentamento 

partidário, ou mesmo internamente, visto que houve a saída, simultânea, 

de quatro dos onze secretários ainda no primeiro ano de governo, que 

provocou uma completa reacomodação interna. A par d isso, a 

administração também não conseguia dar conta de realizar seus 

projetos.44 

43 Como observa Maurício Mindrisz, consultor de Planejamento Estratégico Situacional na 
Prefeitura à época, 'a vitória da Angela não é a vitória do PT, é a vitória da Angela apoiada 
por importantes setores católicos da cidade. Ela tem uma imagem super favorável na cidade, 
médica, pediatra, simpática. [ . . .  ] Os pedidos de impeachmenl vieram da rejeição da cidade ao 
PT que estava lá, não à Angela [ . . .  ] ao medo de que o PT dominasse a cidade, não da 
Angela." 

44 Como salienta Luiz Jacometti em sua entrevista "A Prefeitura estava num momento muito 
ruim, a avaliação da opinião pública era de mais do que 50% de ruim e péssimo [ . . .  ] e dentro 
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A Prefeita já tinha tido acesso à metodologia do Planejamento 

Estratégico Situacional no início de seu mandato e, por recomendações 

partidárias que diziam que esse era um bom instrumento de 

administração, a equipe de governo resolveu adotá-lo em junho de 1 994, 

quando realizou-se a primeira atividade utilizando essa metodologia. 

Nesse seminário, além de construir o Triângulo de Governo, escolheram

se as marcas45 que o governo pretendia perseguir durante o mandato e 

priorizaram-se os principais problemas46 de capacidade e de 

govemabilidade. 

Ponto seguinte no processo foi a constituição do grupo de agentes de 

planejament047, que deveriam, após treinamento na metodologia, realizar 

o detalhamento de projetos e problemas. No entanto, no mesmo 

momento em que se deflagrou a implantação do Planejamento 

Estratégico Situacional , também tinha se iniciado o processo de 

Orçamento Participativo para o ano seguinte, que culminaria na peça 

orçamentária que iria para a Câmara Municipal. Por essa razão, optou-se 

do govemo existiam várias posições e ele não conseguia implementar projetos, por exemplo, 
seis reformas de escola que eram necessárias, que eram meta do primeiro ano de govemo. 
I ... ] Aí apareceu o Planejamento Estratégico Situacional." 

45 As marcas escolhidas foram: retomar as obras do anel viário (conhecido como viaduto 
Kanebo) e do Hospital Municipal que permaneceram paralisadas durante várias 
administrações; água para todos; melhoria do transporte coletivo; melhor atendimento à 
criança e ao adolescente e melhoria do atendimento de saúde. 

46 Os problemas priorizados foram: reforma administrativa não concluída; dificuldades com 
pessoal; lentidão/inadequação no processo de compras; a prefeitura não tem conseguido 
executar obras nos prazos previstos; incapacidade de mostrar nossas ações; falta de unidade 
da equipe de govemo; falta de integração entre as secretarias e falta de sustentação política 
do govemo. (Prefeitura Municipal de São José dos Campos , 1 994, p.5) 

47 Segundo Luiz Jacometti, "cada secretario fez uma indicação a partir de um critério que 
combinava a questão política e a técnica; tinha que ser uma pessoa essencial para ele, 
tecnicamente boa e com uma relação de confiança com o governo. O critério foi obedecido 60-
70%." 
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por priorizar o detalhamento dos projetos e postergar o trabalho sobre os 

problemas de capacidade e de govemabil idade. 

Esse trabalho de detalhamento foi muito intenso e durou cerca de três 

meses, gerando um processo de d iscussão intema no govemo municipal 

que, para muitos, constituiu-se no verdadeiro processo de elaboração do 

programa de govemo.48 Além desse fator de construção de uma proposta 

global, esse trabalho trouxe à tona uma situação muito grave, visto que 

se percebeu que o conjunto de projetos apresentados estava muito além 

da capacidade de realização da administração.48 Em função dessa 

situação procedeu-se o primeiro equilíbrio, não do Triângulo de Govemo, 

uma vez que não se trataram os problemas de capacidade e de 

govemabilidade, mas entre programa de govemo e capacidade 

econômica.5O 

Ato contínuo, implantou-se a Sala de Situações junto ao Gabinete da 

Prefeita, com quatro dos agentes de planejamento que tinham a 

responsabilidade de fazer o acompanhamento dos projetos priorizados e 

dar apoio ao processo de detalhamento dos problemas, que seriam 

realizados por grupos-tarefa compostos por secretários. As operações 

oriundas do trabalho desses grupos-tarefa provocaram alguns ajustes no 

48 Para Maurício Mindrisz "na prática foi nesse processo que se fez o programa de govemo 
de São José dos Campos" 

49 Os agentes de planejamento analisaram 731 projetos, que somados equivaliam a dez 
orçamentos da prefeitura. 

50 Segundo Luiz Jacometti, "nesse processo de detalhamento, primeiro verificou-se se aquilo 
que era apontado realmente como projeto era projeto. Aí chegou-se à conclusão que muitos 
dos que estavam lá não eram projetos e a partir desse momento já foram automaticamente 
descartado. Mas ainda restaram cerca de 300 [ . . .  ] Em seguida houve a peneira de priorização, 
aí ficaram 77 projetos que foram os iniciais que começamos a acompanhar." 
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equilíbrio inicialmente realizado, completando assim o equilíbrio inicial do 

Triãngulo de Govemo.51 Na virada de 1 994 para 1 995, a Sala de 

Situações implantou um sistema de acompanhamento de projetos, que foi 

sendo aperfeiçoado e demonstrou-se bastante eficiente.52 

Cabe observar que havia uma certa ambigüidade em relação à real 

subordinação da Sala de Situações, dada sua relação muito próxima com 

a Secretaria de Govemo. Essa ambigüidade viria a afetar o trabalho da 

Sala de Situações, mas essa questão será abordada com mais 

profundidade no próximo capítulo. 

No início do último ano de governo foi necessário fazer uma grande 

revisão nos projetos, porque recursos que a Caixa Econômica Federal 

deveria repassar ao município relativos a projetos já aprovados 

atrasaram, com isso o fluxo de desembolso dos recursos próprios do 

município ficou comprometido. Houve então uma discussão extensa 

sobre como equacionar a situação e, optou-se, apesar do impacto 

eleitoral ,  pela paralisação de projetos importantes do govemo por quatro 

meses.53 

51 Jacomelli esclarece que "depois do processamento dos problemas, mexeu-se um pouco na 
estrutura orçamentária que havia sido fechada anteriormente." 

52 Rosana Infante, membro da Sala de Situações, afirma em entrevista que, "nós fizemos [ . . . ] 
um sistema de acompanhamento e fomos evoluindo, à medida que a gente sentiu 
necessidade, fizemos uma planilha e depois fomos avançando. A gente mantinha isso a toda, 
se a prefeita chamasse agora, agora tinha as últimas informações, era quase que diariamente 
nas coisas mais importantes. [ . . . ] A princípio era uma coisa bem caseira, [ . . .  ] aí começamos a 
elaborar planilhas, [ . . . ] O dia a dia deu isso para gente, nós construímos dada a necessidade 
que sentíamos." 

53 Rosana Infante lembra que "no último ano, tinha que ter vindo um recurso da Caixa 
Econômica Federal que era contrapartida e esse recurso não saía. Isso deu um aperto total e 
começou-se a por dinheiro da prefeitura e começou a comprometer." 
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V. Limites e Possibilidades da Aplicação do Planejamento 
Estratégico Situacional 

Como já assinalado na apresentação, o objetivo desse estudo é o de 

identificar os l imites e possibil idades da aplicação do Planejamento 

Estratégico Situacional em govemos locais; ou seja, um balanço dos 

resultados da aplicação dessa metodologia, a partir da reconstituição das 

experiências dos dois municípios. 

Para fazê-lo foi necessário debruçar-se não apenas sobre a avaliação 

global da experiência de cada município; mas, especialmente, sobre um 

conjunto de questões relativas ao processo de implantação do método. 

Para cada uma das questões consideradas relevantes havia hipóteses 

firmadas antes da realização das entrevistas, que se confirmaram ou não. 

As questões e respectivas hipóteses iniciais serão apresentadas nessa 

introdução e serão discutidas mais adiante, com base nas entrevistas 

realizadas. 

A primeira dessas questões orientadoras referia-se às motivações que 

originaram a decisão de adotar o Planejamento Estratégico Situacional 

como método de planejamento governamental .  A apreciação inicial a 

esse respeito considerava que a motivação principal se fundava numa 

crise de realização, ou seja, na dificuldade que os governos tinham de 

concretizar as ações de governo previamente definidas. Dessa maneira, 

considerava-se que o motor para adoção do método teria sido a 

identificação de deficiências na capacidade técnico-administrativa, que 

implicavam na dificuldade de alcançar resultados. Além disso, 

considerava-se também que as deficiências relativas à capacidade 
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financeira e à govemabilidade, apesar de existirem, não eram percebidas 

pela equipe de governo e que elas somente foram notadas no decorrer 

do processo. 

Uma segunda questão importante aludia ao papel que o processo de 

implementação de Planejamento Estratégico Situacional pode 

desempenhar no que se refere a estabelecer as prioridades do governo e 

o conseqüente coesionamento ou divisão da equipe de governo em 

função disso. Partiu-se da hipótese de que o método é capaz de conduzir 

o processo de decisão de um governo local em tomo de suas prioridades 

e de gerar o coesionamento da equipe de governo em tomo desses 

objetivos comuns. 

Outra questão dizia respeito a se haveria d iferença entre o 

comportamento das áreas-meio e o das áreas-fim frente à nova 

metodologia de planejamento. Considerava-se inicialmente que todas 

teriam em comum o desconforto em relação à mudança organizacional 

imposta pela nova metodologia, que se baseia no controle de resultados. 

Uma quarta questão dizia respeito a se o Planejamento Estratégico 

Situacional foi incorporado pela hierarquia ou ficou apenas como 

instrumento geral do govemo. A hipótese, nesse caso, era de que ele se 

constituiu apenas como instrumento geral de governo, ficando restrito ao 

planejamento dos projetos prioritários; isto é, a hierarquia não o 

incorporou como instrumento gerencial. 
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Em relação mais propriamente ao processo de implantação da 

metodologia em si, havia um bloco de três questões: o equilíbrio do 

Triângulo de Govemo, a Sala de Situações e os agentes de planejamento 

Em relação ao Triângulo de Governo a questão era se é possível tratar 

de maneira equil ibrada os seus três vértices (programa de governo, 

capacidade de governo e governabilidade do sistema) ou se, na prática, 

esse equilíbrio de tratamento não se verifica, priorizando-se algum deles. 

Partiu-se do pressuposto de que, na prática, centram-se os esforços nos 

vértices de programa de governo e capacidade de governo em 

detrimento do vértice de governabilidade do sistema. 

Em relação à Sala de Situações explorou-se tanto a melhor conveniência 

sobre a sua localização formal na estrutura administrativa, quanto as 

dificuldades para o desempenho de suas atribuições. Quanto à primeira 

questão, considerava-se de antemão que a Sala de Situações deveria 

vincular-se diretamente ao Chefe do Executivo e não a uma secretaria 

qualquer. Em relação ao seu desempenho, tinha-se a hipótese de que as 

funções a ela atribuídas geravam uma tensão com as demais áreas e um 

risco de ela incorporar funções para além de suas atribuições estritas. 

No que dizia respeito à figura do agente de planejamento das áreas, a 

intenção era analisar se esse mecanismo dá, ou não, eficiência ao 

processo. Para tanto, d iscutiu-se, por um lado, se é necessário contar 

com essa figura em todas as áreas, independententemente de seu 

tamanho e complexidade de ações a desenvolver; e ,  por outro, se há 

alguma especificidade no perfil necessário para o desempenho dessa 

função. A hipótese inicial a esse respeito era muito clara em relação ao 

perfil do agente de planejamento, qual seja a de que ele precisaria ter 
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bom conhecimento técnico e ao mesmo tempo desempenhar um papel

chave na condução das ações de sua área. Em relação à eficácia do 

sistema de agentes de planejamento, no entanto, considerava-se que o 

mecanismo tinha deixado a desejar em função de vários fatores como, 

por exemplo, as outras tarefas desempenhadas por eles nas áreas; a 

autonomização da Sala de Situações em relação a eles e o perfil pouco 

adequado de parte deles. Essa presunção de insuficiência indicava que 

talvez fosse o caso de substituir esse mecanismo por um outro mais 

eficiente. 

Uma última questão a considerar era o papel que a metodologia pode 

cumprir quanto ao controle social sobre o poder local; isto é, se o 

Planejamento Estratégico Situacional pode cumprir função de apoio ao 

processo de participação popular. Considerava-se inicialmente, em 

relação a isso, que a metodologia poderia ser um instrumento 

fundamental para o processo de participação popular, em especial no 

que se refere ao Orçamento Participativo, por duas razões: por um lado, 

porque ela permitiria ao governo sistematizar as informações para dar 

maior transparência ao processo e, ao mesmo tempo, dar segurança em 

relação aos compromissos que se pode firmar com a comunidade e, por 

outro, porque o acompanhamento de projetos proporcionado pelo 

Planejamento Estratégico Situacional pode ser a base para a prestação 

de contas à comunidade, em relação às reivindicações incorporadas ao 

orçamento. 
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V.1 A Adoção do Planejamento Es tratég ico S ituacional 

No histórico das experiências apresentado no capítulo anterior já se intui 

o que levou cada um dos municípios a adotar o Planejamento Estratégico 

Situacional como instrumento de governo. 

No caso de Santo André, tratava-se claramente de uma crise de 

realização, ou seja, incapacidade técnica e administrativa de concretizar 

os projetos de governo. Nas entrevistas realizadas todos apontam isso 

como o motor do processo, sal ientando que não havia problema no que 

se referia à capacidade econômica. 

o ex-prefeito Celso Daniel, por exemplo, afirma: 

"A percepção muito forte no primeiro ano de govemo é que nós tínhamos 
capacidade de investimento e não conseguíamos gastar [ . . .  1 Nós tínhamos 
propostas de ação e não conseguíamos, porque tínhamos problemas de 
consecução dessas atividades aqui na prefeitura.[ . . .  ] Nós fomos 
paulatinamente tomando consciência de que o nosso estilo de govemo 
implicava uma quantidade muito maior de projetos [ . . .  1 do que apenas um 
número pequeno de grandes obras e que isso estrangulou uma parte da 
nossa capacidade técnico-administrativa." 

o Secretário de Obras e Serviços Urbanos, Gilson Lameira, se lembra: 

"Foi num contexto de crise de realização, após a elaboração da peça 
orçamentária chegou-se à conclusão que se tinha um programa enorme para 
cumprir e se tinha a percepção de limitação em termos de realização. [ . . .  1 Por 
outro lado, se apontou que o terceiro ano era estratégico para o govemo. Aí 
foi uma aritmética simples, se olhou prá trás, se olhou prá frente e se 
percebeu que não se teria instrumentos para tocar isso." 

Vale ainda citar Luís Carlos Afonso, Assistente-Técnico da Secretaria de 

Finanças: 

"O nosso problema era muito mais a capacidade de executar, daí a 
necessidade de se fazer o planejamento, porque nós tínhamos a capacidade 
financeira. [ . . .  ] Até porque no ano anterior, em 89, sobrou dinheiro, porque 
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uma série de coisas que se tinha planejado fazer não se fez, não por falta de 
recursos mas por falta de capacidade de execução." 

É importante sal ientar que durante o processo de detalhamento dos 

projetos e dos problemas identificou-se que a capacidade econômica era 

sim uma l imitação, que estava apenas obscurecida pelo brilho dos 

problemas técnicos-administrativos. Identificou-se nessa fase que tanto 

as previsões de receita estavam superestimadas54, quanto o 

detalhamento dos projetos demonstrou que a necessidade de recursos 

econômicos para desenvolvê-los era muito superior55 ao previsto 

inicialmente. 

Já em São José dos Campos o motor do processo é mais difuso, pois os 

entrevistados tenderam a apresentar todos os vértices do Triângulo de 

Governo como os motores principais, com uma preponderância da 

govemabil idade do sistema, visto que no mesmo período da adoção do 

Planejamento Estratégico Situacional iniciava-se o primeiro processo de 

impeachment da Prefeita. 

o ex-Secretário de Governo, Luiz Antônio Tararan afirma: 

"Naquela ocasião tínhamos um problema de governabilidade, de unídade 
polítíca do governo, era necessário produzir um certo equilíbrio no governo 
que sofreu muito com as dificuldades que enfrentou [ . . .  ] do ponto de vista de 
oposição da Câmara, de setores da cidade e de dentro do partido. Mas não só 

54 Celso Daniel observa em sua entrevista, "houve uma superestimação da receita esperada, 
nós cometemos um erro grave porque nesse vértice de capacidade de govemo nós demos 
muito mais ênfase à capacidade técnica-administrativa do que à capacidade financeira, nós 
superestimamos nossa capacidade financeira, buscamos portanto equacionar a capacidade 
técnico-administrativa e acredito que tenhamos sido bem sucedidos nessas iniciativas; 1- . . ] o 
oposto aconteceu com a capacidade financeira, nós subestimamos as dificuldades 
financeiras." 

55 Segundo Maurício Mindrisz, "como não se tinha limite de recursos as pessoas voavam, o 
prédiO novo para a Guarda Municipal estava previsto com 5 mil m2, com auditório, piscina e 
canil e nós nem tínhamos cachorros, [ . . .  ] previa-se para as unidades básicas de saúde 1 .200 
m2,I> 
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de govemabilidade, precisava dar uma atuação mais consistente para a 
atuação do govemo, que era muito dispersa." 

A ex-Secretária de Administração, Márcia Fonseca, lembra: 

"Nós tínhamos uma quantidade grande de projetos, mas nós não tínhamos os 
projetos que eram fundamentais para o govemo, para ter uma continuidade, 
para ter uma unidade do govemo [ . . .  ] se atirava para todos os lados e não se 
concentrava no que era fundamental." 

o ex-agente de planejamento da Secretaria de Planejamento, João 

Roberto Moraes considera: 

"ficamos no meio do caminho entre capacidade de govemo e 
govemabilidade." 

Assim como em Santo André, durante o processo de detalhamento dos 

projetos e problemas evidenciou-se um aspecto que não estava claro no 

começo do processo; nesse caso, a falta de um programa de governo.56 

Pode-se depreender do exposto até aqui que, o que parece mover um 

governo municipal na direção de adotar um método de planejamento não 

é uma questão específica - a incapacidade técnico-administrativa, como 

se supunha inicialmente nesse estudo. A partir dos dois municípios 

analisados, é possível supor que uma administração local se move nessa 

direção em função das preocupações mais imediatas que ela consegue 

identificar - nos casos, a capacidade técnico-administrativa em Santo 

André e especialmente a governabilidade em São José dos Campos; e 

só no decorrer do processo é que elas se dão conta do quadro mais geral 

dentro do qual estão trabalhando. 

56 Luiz Jacometti afirma em sua entrevista que "durante o processo do Planejamento 
Estratégico Situacional identificou-se que não havia um plano de govemo. O plano de governo 
foi concebido durante o processo, que se acreditava ter, mas não se tinha." 
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Durante as entrevistas também tentou-se buscar qual havia sido o 

diferencial do Planejamento Estratégico Situacional, em relação a outros 

métodos de planejamento, que atraiu essas equipes de govemo. 

Sobre isso, os dois ex-prefeitos afirmam: 

"O que atraiu foi a questão da govemabilidade, porque nós tivemos na cidade 
uma oposição muito grande, nós tínhamos dificuldade até de estar 
governando com as outras forças, até da própria coligação, sem falar na 
Câmara, que era uma oposição muito grande." ( Angela Guadagnin) 

"O Planejamento Estratégico Situacional, naquele momento foi a alternativa 
mais adequada aos nossos objetivos [ . . .  ), ou seja, ele combinava um método 
de planejamento de ação concreta, explicitação de projetos, definição de 
prioridades e estabelecimento de sistemática de controle com a participação 
direta dos tomadores de decisão - o primeiro escalão. [ . . .  ) Mas, muito 
importante, levava em conta as questões envolvidas pelo fato de que há um 
conjunto de outros tomadores de decisão, na sociedade ou no campo político, 
que interferem sobre as decisões tomadas pela administração." (Celso Daniel) 

Assim, tudo leva crer que a incorporação da governabilidade do sistema 

ao Planejamento Estratégico Situacional foi o fator diferenciador que 

levou à adoção dessa metodologia nas duas cidades. 

V.2 O Planej a mento Estratégico Situacional, as prioridades d e  
governo e a coesão d a  equipe 

Há unanimidade entre os entrevistados dos dois municípios que o 

processo de implantação da metodologia é bastante eficaz para definir as 

prioridades de governo. Essa capacidade de conduzir a equipe de 

govemo na direção de objetivos comuns, na direção de pensar o governo 

como um todo, é bastante ressaltada nas entrevistas. Seja em Santo 

André, 

"O primeiro seminário foi a primeira vez que a gente conseguiu organizar uma 
visão geral de governo em seus diferentes aspectos.[ . . .  ) Eu me lembro que a 
gente comentava depois que o legal era que realmente tudo que apareceu lá 
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todos já sabíamos, mas a organícidade dessa compreensão é o salto de 
qualidade" (Antonio Carlos Granado, ex-Secretário de Planejamento) 

"O Planejamento Estratégico Situacional forçou a definição das prioridades, a 
partir de uma concepção comum, de um referencial comum" (Teresa Santos, 
ex-Secretária de Governo) 

seja em São José dos Campos, 

"Só foi possível definir prioridades de governo com o planejamento." (Rosana 

Infante) 

Quanto ao papel que essa definição de prioridades jogou em relação à 

coesão ou divisão da equipe de govemo, há uma tendência entre os 

entrevistados de considerar que o processo leva ao coesionamento, mas 

a força desse movimento foi bastante d iferenciada entre os dois 

municípios. 

No caso de Santo André, os entrevistados consideram que a coesão foi 

uma consequência bastante pronunciada. 

O processo de planejamento estratégico contribuiu incomensuravelmente mais 
para coesionar a equipe do que para abrir fissuras, porque ele justamente 
criou espaços comuns, coletivos, em que as definições gerais eram 
estabelecidas. Ele criou condições muito mais propícias para o processo de 
negociação, de entendimento mútuo sobre as propostas de ação das 
diferentes áreas e facilitou o processo de decisão. [ . . .  ] Os conflitos teriam se 
acirrado muito mais se não tivéssemos tido o processo de planejamento, pois 
eles se dariam de maneira intransparente, de maneira desordenada e, 
portanto, criando um caldo de cultura muito mais propício à guerra de uma 
área contra a outra." (Celso Daniel) 

"O Planejamento Estratégico Situacional estabeleceu unidade na equipe, 
inclusive nos momentos de maior crise." (Luís Carlos Afonso) 

Já no caso de São José dos Campos as avaliações são conflitantes, 

"Não houve guerra nem houve coesão. As pessoas não brigavam, mas 
coesão eu acho que é muito forte. [ . . .  ] Era assim "perdi meu projeto porque 
mandaram eu perder, mas eu não abri mão dele em nenhum momento'" (João 
Roberto Moraes) 
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"Do meu ponto de vista ele faz a coesão da equipe, mesmo que seja uma 
coesão onde 'eu estou contra a minha vontade' ela acaba acontecendo, 
porque você é posto frente a frente com as outras pessoas e você tem que se 
posicionar, por exemplo, se toma-se a decisão de escolher uma marca de 
governo, apesar de um ou outro estar contrariado, se toma a decisão 
junto."(Luiz Jacometti) 

"Eu acho que as marcas coesionaram a equipe, a despeito das disputas 
internas. [ . . . 1 A equipe toda estava coesionada em tomo de garantir que os 
projetos das marcas se realizassem."(Maurício Mindrisz) 

Há algumas condições prévias que podem influir no grau de coesão de 

uma equipe de governo. O primeiro deles diz respeito ao critério de 

composição da equipe, se o critério de escolha for a composição das 

forças políticas que apoiaram o governante eleito, ganha-se em 

governabilidade mas os seus membros guardam um certo grau de 

autonomia política, que pode dificultar a coesão; enquanto que se o 

governante os escolheu fundamentalmente a partir de critérios de 

capacidade e confiança, essa autonomia se reduz, podendo favorecer a 

coesão. Um segundo elemento refere-se à forma de condução da equipe 

pelo governante, pois se um líder tem como prática conduzir sua equipe 

para o consenso inibindo os confrontos, isso tende a facilitar a construção 

da equipe como tal; enquanto que se ele prefere conduzir a 

administração deixando que os vários membros se digladiem, isso 

dificulta a coesão. A existência de um programa de governo claro, 

também pode facilitar o coesionamento, já sua ausência pode favorecer a 

disputa interna. 

Apesar do presente estudo não ter como objetivo discutir essas pré

condições, essa d iscussão apareceu tanto num município como no outro. 

A força da coesão em Santo André parece ter se sustentado por 
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condições prévias mais favoráveis57. Por outro lado, a relativa fragilidade 

da coesão em São José dos Campos parece fruto de condições prévias 

menos adequadas58. Cabe adicionar que essa coesão intema incipiente 

em São José dos Campos teve grande reflexo na atuação da Sala de 

Situações e na continuidade do processo de planejamento, mas esses 

reflexos serão discutidos no item respectivo. 

É possível concluir então que o Planejamento Estratégico Situacional 

joga um importante papel de coesionamento da equipe de govemo; no 

entanto, ele não consegue se sobrepor a outros fatores que também 

concorrem para a coesão de uma equipe de governo. 

V.3 O Comportamento das Áreas-Meio e das Áreas-Fim 

As entrevistas realizadas confirmam a hipótese de desconforto geral das 

áreas em ter que prestar contas de suas atividades, mas não indicam que 

houve diferença significativa entre o comportamento das áreas-meio e o 

das áreas-fim. 

"As pessoas ficaram assustadas, começaram a correr atrás, e não incidiu de 
forma diferente nas áreas-meio ou nas áreas-fim."(João Roberto Moraes) 

" Antonio Carlos Granado salienta que 'havia uma característica daquele mandato de que a 
composição do govemo conseguiu fugir da discussao federativa, do ponto de vista politico de 
contemplar as diferentes forças [ . . .  ] com isso se conseguiu criar um pacto de govemo que 
sedimentava a equipe de govemo como equipe, [ . . .  ] a gente conseguiu atravessar o mandato 
anterior inteiro como equipe. A regra dos govemos por aí é de ser uma federação absoluta e 
cada um cuida da sua parte [ . . .  ] isso nos deu uma vantagem inegável na implantação do 
Planejamento Estratégico Situacional." Ao mesmo tempo, Gilson Lameira diz "a postura do 
Celso de conduzir as coisas através de consenso progressivo, também ajudava muito." 

58 "O govemo vinha de uma crise de mudança de grande parte dos secretários, [ . . .  ] a disputa 
política esteve presente desde sempre, cada um com uma estratégia diferente, a desconfiança 
perpassava todas as ações de govemo.[ . . .  ] A Angela é uma pessoa agradabilissima, 
simpática, mas ela preferia não arbitrar as disputas." (Maurício Mindrisz, consultor) 
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o aspecto subl inhado fortemente pelos entrevistados, em relação ao 

comportamento das áreas, foi que o processo quebrou a lógica de que os 

problemas são sempre de responsabil idade do outro e consolidou a visão 

de que a solução era tarefa de todos. 

"As áreas-meio eram bodes expiatórios e o processo mostrou que as coisas 
não eram bem assim, [ . . .  ) por outro lado, como os servidores dessas áreas 
são os mais conservadores, o processo forçou-os a se defrontar com as 
responsabilidades de atender bem aos demais." (Luís Carlos Afonso) 

"O Planejamento Estratégico Situacional explicitou as limitações das áreas-fim 
e das áreas-meio, equilibrou-se o entendimento." (Celso Daniel) 

V.4 A amplitude da utilização do Planejamento Estratégico 
Situacional 

o levantamento com os entrevistados confirma claramente a hipótese de 

que a utilização da metodologia se restringiu ao âmbito mais geral do 

governo, apenas aos projetos prioritários, sendo muito pouco util izada até 

mesmo em nível de secretaria. 

"Na nossa gestão não conseguimos fazer descer na hierarquia, nós até 
incluímos um módulo de Planejamento Estratégico Situacional no Programa 
de Desenvolvimento Gerencial, que era ministrado pelos próprios agentes de 
planejamento, mas não foi incorporado pela máquina." (Marilza Padialli, 
membro da Sala de Situações de Santo André) 

"Nós não incorporamos, porque tivemos falta de tempo [ . . .  ) , foram só dois 
anos e era um instrumento que nós estávamos descobrindo também" (Luís 
Carlos Afonso) 

"Em algumas poucas secretarias ele até desceu um pouco, [ . . .  ] mas a maioria 
ficou somente nos projetos, [ . . .  ) Não houve uma preocupação do governo em 
fazer a incorporação desse instrumento pela máquina, a preocupação básica 
era a execução do programa de governo, não havia a preocupação de passar 
esse conhecimento." (Luiz Jacometti) 
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V.S o Equilíbrio do Triângulo d e  Governo 

Em relação ao equil íbrio do Triângulo de Governo houve total 

concordância entre os entrevistados em apontar que o equi líbrio se 

concentrou nos vértices de capacidade e de programa de governo, 

deixando de lado o vértice de governabilidade do sistemao 

Em Santo André os entrevistados apontam que simplesmente não se deu 

atenção a essa questão: 

"Nós demoramos demais para entender a importância do vértice de 
governabilidade. Rigorosamente eu acho que nós não entendemos o tempo 
todo [ ... ] Eu acho que o consultor que nos acompanhou tem responsabilidade 
grande nisso, porque ele nunca apontou isso como importante [o . . ] por isso 
não trabalhamos a contento."(Antonio Carlos Granado) 

"Quando o Triângulo de Governo foi construído pela primeira vez não havia 
problemas de governabilidade do sistema só de capacidade de governo, mas 
aí aconteceram várias coisas ao mesmo tempo, todas problemas ligados à 
governabilidade do sistema: rompimento do vice, perda da presidência da 
Câmara, crise do IPTU, só prejuízos. [o .. ] e nós não fizemos a revisão desse 
vértice, tudo continuou como se nada houvesse acontecido." (Maurício 
Mindrisz) 

Em São José dos Campos eles afirmam que deliberadamente se deixou 

essa questão de lado, 

"O trabalho cotidiano da sala não tinha muito a ver com a parte de 
governabilidade. A sala começou a se distanciar da parte política e isso trouxe 
consequências ao final do govemo. A sala trabalhou capacidade e não 
governabilidadeo [o . . ] Nós chegamos num momento do governo onde a 
questão da governabilidade era crucial. A Sala de Situações teve a 
oportunidade de alertar sobre isso e em alguns momentos houve alguma 
análise de atores, algumas questões pontuais, mas na prática essa parte foi 
sendo abandonada e deixada de lado até o momento que se chegou e foi dito 
à sala, vocês não acompanham mais governabilidade. Foi uma decisão. Ficou 
com a prefeita e seu grupo político e no final o governo não teve perna para 
trabalhar com firmeza a parte de governabilidade." (Luiz Jacometti) 

"Não tem Triângulo de Governo, pois a governabilidade do sistema e a 
capacidade de governo foram abandonas em favor do acompanhamento de 
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projetos, [ . . .  ] eles foram avisados permanentemente da importância de tratar o 
conjunto, mas foi uma opção de govemo não mexer." (Maurício Mindrisz) 

Parece incongruente que esses governos tenham adotado o 

Planejamento Estratégico Situacional como metodologia, justamente 

porque ele incorpora a questão da governabilidade e ao mesmo tempo 

tenham deixado de lado esse aspecto na sua implementação. Durante as 

entrevistas os interlocutores assumiram que deixaram isso de lado, mas 

apontaram algumas dificuldades para lidar com esse vértice. 

"Os problemas de govemabilidade do sistema tendem a oscilar mais do que 
os de capacidade de govemo, [ . . .  ] porque quer queira quer não queira as 
descontinuidades quando existem são menos pronunciadas na capacidade, 
no nível da governabilidade do sistema elas são muito rápidas e muito 
pronunciadas, de forma que é preciso se dar conta das peculiaridades desse 
vértice. Além disso, acompanhar govemabilidade exige uma aptidão de 
qualidade diferente, não é aptidão de natureza técnica [ . . .  ] No caso da 
governabilidade as aptidões são de qualidade inteiramente diferente, elas tem 
que ser aptidões mais voltadas ao jogo político, da interlocução com a 
sociedade [ . . .  ] as qualidades requeridas são diferentes. Se não se tem 
pessoas com essas aptidões à disposição, e elas não são fáceis de achar, 
então tratar das questões de govemabilidade do sistema se torna um pouco 
mais difícil. É preciso separar quem acompanha projetos e quem acompanha 
govemabilidade" (Celso Daniel) 

"Eu não participei de discussões que tratassem de governabilidade [ . . .  ] Eu 
tenho a impressão que é saudável para o processo que um certo nível da 
discussão de governo se dê no coletivo, porque no coletivo se discutiu 
basicamente programa e capacidade de govemo e apenas se ventilaram as 
questões de governabilidade [ . . .  ] É necessário ter um fórum específico, mas é 
salutar para o encaminhamento da sustentação da govemabilidade uma 
melhor percepção dessas dificuldades por todos. Como isso se dá eu não 
saberia dizer, porque nós não vivemos isso." (Gilson Lameira) 

Dessa maneira, a conclusão a que se chega é a de que esses governos 

municipais não conseguiram de fato equil ibrar as três macrovariáveis do 

Triângulo de Governo. Na conclusão desse trabalho retomarei a essa 

dificuldade. 
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V.6 A Sala de Situações 

A primeira questão analisada foi qual deveria ser a melhor localização da 
Sala de Situações na estrutura administrativa. Não há, entre os ouvidos, 
nenhuma dúvida a esse respeito: ela deve estar ligada diretamente ao 
Gabinete do Prefeito. 

"Ela tem que ficar no Gabinete do Prefeito, não pode estar em nenhuma 
Secretaria, pois ela precisa ter autonomia e peso político para conduzir seus 
trabalhos." (Luiz Carlos Afonso) 

"É no Gabinete do Prefeito que ela tem que estar, se for fora de lá é melhor 
não ter" (Maurício Mindrisz) 

"A Sala tem que ser vista como a voz do Prefeito, pois se não for percebida 
como tal ela não consegue se impor."(Celso Daniel) 

o desempenho da Sala de Situações é a questão mais polêmica entre os 

entrevistados, pois ao mesmo tempo que todos a consideram importante, 

todos colocam também uma série de restrições à forma como ela atuou 

nas experiências estudadas. Para uma melhor análise dessa polêmica é 

necessário apresentar os dois casos de maneira separada, para depois 

discutir quais são os requisitos que a Sala de Situações deveria cumprir 

para sua atuação. 

Em Santo André a Sala de Situações ganhou um peso muito grande e 

acabou por assumir tanto funções operacionais que deveriam ser de 

responsabilidade de outros órgãos, quanto tarefas de assessoria politica 

que não eram de sua responsabi l idade; e, polarizada por outras tarefas, 

deixou de desempenhar parte de suas próprias atribuições, como por 

exemplo: não conseguiu se relacionar com os agentes de planejamento, 

não estabeleceu um sistema abrangente de controle de ações, atuando 

apenas no controle de projetos mais importantes, deixou de propor a 
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revisão do Triângulo de Govemo, não se debruçou sobre 

governabilidade, etc. 

"Deixou de manter a estrutura da Sala de Situações do ponto de vista como 
estava pensado, abandonou a rede de agentes de planejamento, deixou de 
cuidar da governabilidade. [ . . .  ] A gente enquanto equipe, no funcionamento 
interno da sala, a gente começou rnuito bem, a gente sentava junto discutia e 
encaminhava, mas depois cada um assumiu uma coisa e da mesma maneira 
que a gente não conseguiu manter a rede de agentes de planejamento, a 
gente também acabou não conseguindo manter a sala unida até para poder 
pensar o conjunto. [ . . .  ] A gente ficou com função muito operacional, enquanto 
a gente devia ter função estratégica, a gente cuidou de coisas que não tinha 
que cuidar e aí não teve tempo para o que era ímportante. Além do que, era 
tudo muito novo, a gente estava aprendendo." (Marilza Padialli) 

"A Sala de Situações extrapolou suas funções ao assumir tarefas que não 
deveria ter assumido, por exemplo opinar sobre a realização do viaduto 1 8  do 
Forte, ela extrapolou em relação ao status que tinha. [ . . .  ] Além disso, ela se 
mediocrizou assumindo tarefas de acompanhamento que não eram dela, 
controles de hora-extra, viagens, xerox, material permanente, etc. [ . . .  ) . E nós 
deixamos de fazer governabilidade, revisão do Triângulo de Governo e 
acompanhamento de projetos." (Maurício Mindrisz) 

"Às vezes parecia que a Sala de Situações estava acima do bem e do mal. 
Acho que faltou uma postura de trabalho de parceria na época [ . . .  ] Havia 
precariedade das informações, e elas são fundamentais no planejamento, do 
acompanhamento de projetos, algumas informações que eu acho que a gente 
deveria dar ao Prefeito e não conseguia dar." (Luís Cartos Afonso) 

Apesar de todas as críticas que a Sala de S ituações sofreu e os desvios 

de atribuições, prevaleceu entre os entrevistados a visão de que ela 

cumpriu uma de suas funções, talvez a mais importante delas, que foi a 

de garantir que as ações definidas de fato se concretizassem. Além 

disso, alguns sublinharam a inexperiência da equipe da sala para lidar 

com a metodologia nova, pressionada que estava pelo tempo exíguo até 

o final do mandato. 

"Por um lado, houve prejuízo para a Sala de Situações pela maneira como 
parte importante do secretariado passou a encará-Ia como uma espécie de 
algoz das áreas, exatamente porque ela era vista como a responsável pela 
operação concreta dos cortes, em função da necessidade de equilíbrio do 
Triângulo de Governo. Por outro lado, a Sala de Situações e esse Processo 
de planejamento [ . . .  ) tiveram um papel absolutamente crucial para o conjunto 
do governo, porque permitiram tomar decisões fundamentais ainda em tempo 
delas serem tomadas, decisões de cortes, de deixar de fazer coisas para as 
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quais não teríamos dinheiro se nós tivéssemos mantido, fatalmente teríamos 
chegado a um certo momento em 91 ou 92, que seríamos obrigados a 
paralisar uma parte importante das iniciativas, sem a possibilidade de terminá
las, e assim teríamos terminado a adminístração com um conjunto de 
iniciativas inacabadas, portanto um resultado muito mais modesto da 
implementação das ações do governo."(Celso Daniel) 

"É muito dífícil não ultrapassar limites quando as coisas tem que acontecer. De 
repente, isso só tem solução como processo, ou seja, se preservar o conceíto, 
mesmo que a prática em vários momentos atropele, você aposta na mudança. 
" (Antonio Carlos Granado) 

"É o fio da navalha, [ . . .  ] até onde vai a intervenção e até onde não vai ? Às 
vezes você tem que entrar na área, mas é importante fazer com o interlocutor 
certo."(Luís Carlos Afonso) 

"O papel fundamental da Sala de Situações foi garantir o programa de 
governo no que fosse possível e foi isso que nós fizemos." (Maurício Mindrisz) 

No caso de São José dos Campos, os problemas relativos ao que a Sala 

de Situações deixou de realizar são de natureza simi lar: não revisou 

Triângulo de Govemo, deixou de se preocupar com a govemabi l idade do 

sistema, tratou lateralmente as questões de capacidade, etc. No entanto, 

no que se referiu a extrapolar suas funções, além de assumir atividades 

das áreas, é apontado um problema de natureza diferente, qual seja, o de 

que a sala foi utilizada politicamente por um dos diversos grupos que 

compunham o govemo. Essa util ização provocou reflexos negativos para 

a condução dos trabalhos do Planejamento Estratégico Situacional .  

"O Planejamento Estratégico Situa cio n a  I começou com uma grande 
desconfiança de que quem estava puxando o processo queria ter mais poder 
- a Secretaria de Governo. Ele surge como instrumento de disputa de poder. 
A Sala de Situações era vista como 'bunker' da Secretaria de Governo [ . . . ] Aí 
quem estava junto com a secretaria apoiava e os outros não. À medida que o 
secretário foi enfraquecendo o planejamento foi ficando mais forte; quando a 
Sala de Situações passa a ter um papel técnico operacional de suporte ela 
passa a ser respeitada." (Maurício Mindrisz) 

"No início ela cumpriu o papel e era respeitada, quando ela desviou o objetivo 
dela e agiu mais politicamente [ . . . ] um caminho político próprio, da Secretaria 
de Governo, ela perdeu a confiança dos secretários, porque eles foram de 
alguma maneira prejudicados no processo por essa ação paralela da sala. Daí 
tem um segundo momento em que os membros da sala tiveram um grande 
trabalho no sentido de reconstruir a confiabilidade da sala, [ . . .  ] demonstrando 
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que estavam conduzindo o planejamento junto com a Prefeita." (Márcia 
Fonseca) 

"Foi definido que a Sala de Situações estaria ligada ao Gabinete da Prefeita, 
mas na verdade ela estava ligada ao Secretário de Govemo e isso era claro 
para todo mundo." (Nydia Natali, à época agente de planejamento e depois 
Diretora de Comunicação). 

"A Sala de Situações além de acompanhar os projetos, praticamente fez o 
gerenciamento das obras, negociando coisas diretamente com as empresas 
contratadas, se sobrepondo à tarefa das áreas". (João Roberto Rocha) 

Da mesma maneira que em Santo André, apesar das críticas ferozes à 

atuação da Sala de Situações, ela acaba tendo um papel importante, 

nesse município especialmente pelo sistema de acompanhamento de 

projetos implementado. 

"Mas esses problemas não eram defeito do planejamento. mas da forma de 
implantação dele A Sala de Situações fez um trabalho muito legal de 
acompanhamento de projetos, ela monitorava todos os passos, fazia vistoria, 
etc. , sempre que eu precisava de informações sobre os projetos elas estavam 
disponiveis." (Angela Guadagnin) 

"Mesmo com esses problemas, a Sala de Situações foi muito importante para 
o govemo municipal, porque nós conseguimos colocar na rua as nossas 
propostas." (José Luiz Gonçalves, ex-Secretário de Transportes) 

A partir da reflexão sobre as experiências, as pessoas indicaram alguns 

requisitos para o funcionamento da Sala de Situações de forma que ela 

possa alcançar seus objetivos sem causar os problemas apontados. 

"Sala de Situações e Planejamento Estratégico Situacional são instrumentos 
de govemo, se alguém se apodera desse instrumento para fazer sua disputa 
causa uma reação [ . . .  ) e inviabiliza o govemo como um todo [ . . .  ) Se isso 
acontecer ela não consegue comandar, porque os comandados se rebelam e 
aí não há comando e precisa ter intervenção do Prefeito." (José Luiz 
Gonçalves) 

"É necessário ter cuidado em escolher quem vai para Sala de Situações para 
conduzir o processo de planejamento, as pessoas precisam estar sintonizadas 
com o Prefeito e precisam apostar no govemo como um todo e não nos seus 
próprios interesses." (Marcia Fonseca) 
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"Se a Sala de Situações se mistura com as instâncias de tomada de decisão 
ela provoca mais problemas do que resolve. [ . . .  ] Extrapolar o papel de 
assessoria e ir para o processo de tomada de decisão, substituir uma área em 
certas coisas que ela deveria ter feito e não fez, gera uma resistência forte à 
Sala de Situações, porque ela passa a ser vista como um instrumento de 
intervenção." (Antonio Carlos Granado) 

Considerando a hipótese relativa ao desempenho da Sala de Situações, 

a despeito das razões diferentes que provocaram problemas na 

condução dos trabalhos da sala, ficou patente que o cumprimento de 

suas atribuições exige uma condução muito firme para conseguir 

alcançar seu intento, mas ao mesmo tempo muito cuidadosa para não 

ultrapassar l imites que acabarão por inviabil izá-Ia. As experiências 

analisadas não alcançaram esse intento, mas seus condutores apontam 

possibil idades nessa direção. 

V.7 Os Ag entes de Planejamento 

A avaliação geral em tomo dessa questão, tanto num município como no 

outro, é que houve um desempenho desigual de área para área. Essa 

diferença é atribuída a vários fatores: perfil dos agentes de planejamento, 

suas atribuições internas à área de origem, a progressiva autonomização 

da Sala de Situações em relação a eles, etc. 

"Os agentes de planejamento trabalharam durante três meses juntos no 
detalhamento dos projetos e problemas, foi um trabalho intenso que tornou o 
grupo muito forte, mas com a volta para as áreas, houve dispersão do grupo 
[ . . .  ] Os agentes de planejamento voltaram para a área sem saber direito o que 
fazer enquanto tais e aí foram absorvidos por suas tarefas na área. [ . . .  ] e aí 
em vez de atuar em conjunto com a Sala de Situações, apoiando-a, eles 
passam a se somar ao lobby da sua área."(Marilza Padialli) 

"No primeiro momento a participação foi muito intensa, mas quando voltamos 
para a área a relação se esvaiu. Eu ficava sabendo dos encaminhamentos da 
sala pelo meu secretário [ . . .  ] Eu voltei empolgado para aplicar na secretaria e 
o pessoal lá me recebeu com muita expectativa, mas a Sala de Situações não 
conseguiu dar conta de acompanhar mais de perto, e nós não desenvolvemos 
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totalmente o papel de agentes de planejamento, ou seja, termos informação 
da nossa área, fazer acompanhamento e encaminhar os problemas para a 
sala.[ . . .  ) A Sala de Situações saiu de panacéia para vilã" (Alberto Sousa, ex
agente de planejamento da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes) 

"Peguei o bonde andando, pois a agente de planejamento foi para a Sala de 
Situações e eu fui escolhido para o lugar dela. [ . . .  ) Acabei virando um 
facilitador das coisas da secretaria para as áreas-fim, para sair no prazo 
estabelecido, me senti útil. [ . . .  ] A relação com a sala era boa, mas era 
'cumpra-se' e eu fazia". (Sérgio Bacci, ex-agente de planejamento da 
Secretaria de Administração) 

"O papel do agente de planejamento é de ponte da área com a Sala de 
Situações, é o de articular o trabalho. [ . . .  ] se ele não é o porta-voz 
credenciado da área ele não cumpre o papel." (Teresa Santos) 

"Os agentes de planejamento funcionaram na primeira fase, no detalhamento 
dos projetos, depois foi pouco usado, parte das informações para o sistema 
de acompanhamento de projetos vinha por outras pessoas." (Rosana Infante) 

"Teve secretaria que mandou o melhor quadro e teve outras que mandaram 
alguém que estava encostado, esses só trabalharam um pouco no começo." 
(Angela Guadagnin) 

Ao d iscutir como equacionar esse distanciamento do papel original, os 

entrevistados remeteram a dois elementos importantes: o perfil dos 

agentes de planejamento e a real necessidade desse mecanismo. 

"Toda área tem que ter agente de planejamento, que precisa estar envolvido 
com a tarefa para acompanhar o que é relevante, precisa ter uma visão global 
de govemo, ser criativo, aberto para o novo, não pode ser corporativista, [ . . .  ] 
precisa ser capaz de trabalhar em equipe.[ . . . ) É necessário ter um sistema de 
acompanhamento de projetos e ações simples mas capaz de identificar os 
problemas na execução e com mecanismo de relação intema na secretaria 
que permita a coleta de informações." (Marilza Padialli) 

"Acho que o agente de planejamento pode funcionar. [ . . .  ] você precisa de 
alguma coisa que cumpra o papel de Sala de Situações dentro de cada área. 
[ . . .  ] Em estruturas complexas a Sala de Situações precisa ter um pé em todas 
as áreas-chave, pelo menos. Precisa ter agentes de planejamento em todas 
as áreas ? De repente não, tem coisas que por ser mais simples podem ser 
representadas de outra forma, com controles mais simples. [ . . .  ] Mas em muitos 
casos você precisa fazer ajustes permanentes ai você precisa de alguém, e 
esse alguém é o agente de planejamento. Você precisa ter alguém dentro da 
área que seja solidário com esse processo." (Antonio Carlos Granado) 

"É essencial ter agentes de planejamento em algumas áreas, especialmente 
as grandes áreas sejam meio ou fim, senão as ações não acontecem. [ . . .  ] Mas 
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o perfil é fundamental: é preciso ter visão crítica dos seus próprios projetos, 
flexibilidade para visualizar alternativas, confiança política, não pOde ser 
resistente à mudança.' (Luiz Jacometti) 

A hipótese original se compatibil iza com a visão apresentada pelos 

entrevistados, no que se refere à necessidade de um perfil pré

determinado para os ocupantes dessa função. Por outro lado, a despeito 

das insuficiências do mecanismo nas experiências analisadas, aponta-se 

para a necessidade de manutenção dessa figura para servir de elo entre 

as áreas e a condução central do processo - a Sala de Situações. No 

entanto, aponta-se também para a necessidade de repensar a forma de 

funcionamento desse mecanismo para que ele de fato possa 

desempenhar seu papel. 

V.S A Participação Popular e o Planej amen to Estratégico Situacional 

As hipóteses iniciais a respeito do papel que o Planejamento Estratégico 

Situacional poderia cumprir para apoiar o processo de participação 

popular, em especial o Orçamento Participativo, foram confirmadas pelas 

entrevistas dos dois municípios. 

"A partir do momento que se assume o compromisso de discutir com a 
população, você assume um compromisso a mais de prestar contas do 
dinheiro que gastou, no que gastou [ . . .  1 e se não tiver planejamento para isso 
fica muito mais difícil para o Orçamento Participativo [ . . .  1 Além disso, você 
pode se comprometer com coisas que você não teria condições de fazer e é 
com o planejamento que você vai ter dimensionada a tua capacidade [ . . .  1 O 
Planejamento Estratégico Situacional é fundamental para o governo, se além 
disso o governo ainda opta por fazer Orçamento Participativo torna mais 
importante ainda." (Luis Carlos Afonso) 

"É muito diferente fazer o Orçamento Participativo com ou sem o 
Planejamento Estratégico Situacional, porque com ele o governo tem uma 
proposta para apresentar à população. Além disso, com o planejamento são 
definidos objetivos, prazos e responsáveis, [ . . .  1 as secretarias se 
comprometem e isso é fundamental para a prestação de contas do Orçamento 
Participativo. Com o planejamento é possível ter mais dados, com o governo 
incorporando necessidades da população e a população conhecendo os 
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limites do govemo municipal." (Armindo BolI, responsável pela política de 
participação popular em São José dos Campos). 

"Acho fundamental que se tenha Planejamento Estratégico Situacional 
quando se pretende trabalhar seriamente com Orçamento Participativo [ . . .  ] O 
que aconteceu no primeiro Orçamento Participativo quando não tinha 
planejamento é que a Prefeitura se comprometeu com um orçamento três 
vezes maior do que era a sua capacidade de realizar técnica e 
financeiramente e essa herança nós carregamos durante todo o govemo e 
parte dela nós não conseguimos cumprir [ . . .  ] Se ele for um instrumento 
utilizado antes ele facilitaria muito [ . . . ] Além disso a partir do momento da 
tomada de decisão entra o acompanhamento e isso garante ao grupo que 
trabalha diretamente com a população dar retomo do andamento dos 
projetos, isso ajuda na relação e o planejamento tem condições de 
proporcionar isso." (Luiz Jacometti) 

Considerando essas afirmações é possível inferir que, se, por um lado, o 

Planejamento Estratégico Situacional não é uma condição sem a qual o 

processo de definição conjunta de prioridades com a população não 

possa ser desenvolvido; por outro, ele é um instrumento que pode, em 

primeiro lugar, garantir transparência ao processo, visto que permite ter 

informações importantes a serem compartilhadas com a comunidade e ,  

em segundo lugar, por facilitar a prestação de contas à população 

através do acompanhamento de projetos. 

V.9. Avaliação global dos resultados da aplicação da metodologia 

Como já assinalado na introdução desse capítulo a análise se concentrou 

em questões relativas ao processo de aplicação do Planejamento 

Estratégico Situacional em governos locais, para identificar seus limites e 

possibilidades. No entanto, não é possível ignorar a avaliação global 

sobre a experiência de cada município. 

o tom geral da avaliação nos dois municípios é de que, se o 

Planejamento Estratégico Situacional não tivesse sido adotado, o 
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governo municipal não teria conseguido concretizar o conjunto de ações, 

que lhes garantiu uma avaliação popular bastante positiva.59 

"Sem o Planejamento poderíamos ter acordado depois, mas deixaríamos 
muita coisa pelo meio, muito mais do que já tivemos que deixar." (Marilza 
Padialli) 

"Se não tivéssemos o Planejamento Estratégico Situacional obras importantes 
não teriam saído, pois mesmo com ele foi difícil." (Luís Carlos Afonso) 

"Sem o Planejamento Estratégico Situacional não teria acontecido a gestão, o 
que deu visibilidade à gestão foram as obras e serviços previstos no 
planejamento, teria sido uma gestão, além de conturbada, o termo é pesado 
mas cabe, seria medíocre." (João Roberto Rocha) 

"Não teria o anel viário, não sei se teria aquele Hospital Municipal, não teria as 
creches e a Angela não teria o respeito que ela tem hoje, que é a marca de ter 
investido na cidade." (Rosa na Infante). 

Dentro dessa avaliação mais global, os entrevistados destacaram os 

principais elementos positivos do processo, quais sejam, a possibilidade 

de definir prioridades e o rumo que o governo tomou em função delas; a 

concretização dos projetos; a possibil idade de ver o governo como um 

todo; a introdução de sistema de acompanhamento de projetos; melhor 

embasamento para encaminhar as discussões do Orçamento Participativo, etc. 

"O processo permitiu ao governo, que tinha pouca experiência, definir 
prioridades, com todas as dificuldades do processo, num esforço de discussão 
coletiva e como essa definição se concretizaram ações." (Teresa Santos) 

"Antes do planejamento não tinha prioridade, ele deu esse norte." (Alberto de 
Sousa) 

"O importante foi ter estabelecido marcas como orientadoras das áreas, para 
evitar a fragmentação. [ . . .  1 A grande contribuição foi ter um método que 
tomasse apropriável com mais clareza o processo coletivo de hierarquização." 
(Gilson Lameira) 

"O Planejamento Estratégico Situacional é um instrumento auxiliar para a 
tomada de decisões estratégicas, não conheço outro instrumento tão forte 

59 Como enfatiza Luiz Jacometti, pouco antes da adoção do Planejamento Estratégico 
Situacional em São José dos Campos a avaliação da opinião pública era de uma reprovação 
de 50% (ruim e péssimo) e uma aprovação de 1 5% (ótimo e bom); enquanto que, ao final do 
mandato, pesquisa Datafolha indicava uma aprovação de 44% e uma reprovação de 1 4%.  Em 
Santo André, o govemo municipal saiu com uma avaliação semelhante. 
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para isso. [ . . .  ] Além disso, ele permite o conhecimento do governo através do 
Triângulo de Governo, levando a equipe a pensar o governo como um todo." 
(Antonio Carlos Granado) 

"O método permite que a equipe de governo defina para onde ir e estrutura o 
governo para isso, [ . . .  ] a equipe pensa isso em conjunto e ganha coesão e 
rumo." (Marilza Padialli) 

"Sinaliza para o conjunto o rumo, o que o governo quer e porque fazer 
determinadas coisas, [ . . .  ] consegue perceber falhas para equacioná-Ias." 
(Rosana Infante) 

"O processo permite uma visão crítica e clara do desempenho das áreas." 
(Luiz Jacometti) 

"O método define, clareia e organiza, dando visão de conjunto para as ações 
do governo. [ . . .  ] Prepara para discutir com a sociedade civil e permite dar 
visibilidade às ações do governo." (João Roberto Rocha) 

"O Orçamento Participativo teria tido muito mais dificuldades para se realizar, 
o Planejamento Estratégico Situacional deu mais segurança." (Armindo BoII) 

"Deu unidade às ações do governo, foi um instrumento de racionalização da 
ação, deu muito mais fôlego para enfrentar os problemas." (Luiz Antonio 
Tararan) 

A avaliação permitiu também realizar um balanço dos elementos 

negativos mais importantes do processo: dificuldade de trabalhar com o 

conceito de govemabilidade; a não revisão do Triângulo de Govemo; 

super-poderes ou desvios da Sala de Situações; sistema limitado de 

acompanhamento de projetos; dispersão dos agentes de planejamento, 

entre outros. 

"Não ter consolidado um sistema de acompanhamento de projetos que 
independesse do peso da Sala de Situações, [ . . .  ] funções operacionais 
assumidas desnecessariamente; fracasso em relação ao trato do vértice 
governabilidade do sistema [ . . .  ] São deficiências da implantação do método, 
não reflexos diretos do Planejamento Estratégico Situacional." (Maurício 
Mindrisz) 

"Assimilação desigual do conjunto do secretariado, a Sala de Situações dando 
o ritmo das decisões, método não muito bem adaptado." (Teresa Santos) 

"Sub-utilização dos agentes de planejamento em relação ao que eles foram 
treinados, tornando-se tarefeiros e sem função de planejamento de suas 
áreas." (João Roberto Rocha) 
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"Serviu muito para enfrentar dificuldades, mas não para potencializar as 
ações, [ . . .  ] tem que descer na hierarquia." (Luiz Antonio Tararan) 

Além disso, o grupo de entrevistados apontou uma série de pré

condições para a adoção da metodologia: determinação da equipe de 

governo para apl icação do método; condução d iferenciada da Sala de 

Situações; boa seleção e mecanismo de relação com os agentes de 

planejamento. 

"É importante estar atento à composição da equipe da Sala de Situações, 
para que ela trabalhe para o conjunto do governo, o Prefeito e a equipe 
dirigente precisa apostar no trabalho." (Luiz Jacometti) 

"Um Prefeito só deve adotar a metodologia se for para tomar uma atitude, 
senão é melhor não fazer, porque se toma frustrante e se perde a 
credibilidade da ferramenta." (Rosana Infante) 

"Garantir que o replanejamento seja realizado pelo conjunto e não apenas 
pelo Prefeito e Sala de Situações."  (Luis Carlos Afonso) 

"É necessário ter predisposição coletiva da equipe para a adoção do método e 
incorporar a decisão coletiva como norma." (Antonio Carlos Granado) 

"O Prefeito precisa ter clareza sobre o que significa o Planejamento 
Estratégico Situacional - significa o trabalho conjunto, compartilhar decisões e 
gerenciar crises. [ . . ] É necessário repensar o papel dos agentes de 
planejamento e sua relação com a Sala de Situações " (Marilza Padialli) 
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VI. Conclusões 

A partir da análise dos resultados globais e do desdobramento das 

questões específicas relacionadas à apl icação do Planejamento 

Estratégico Situacional nas duas experiências estudadas, podemos 

considerar que, na verdade, não foi apl icado de fato o núcleo central da 

proposta do método proposto por Carlos Matus. Com isso não se quer 

dizer que as adaptações ao método foram inadequadas, mas sim que 

dois conceitos estruturantes da proposta não foram implementados: o de 

equil íbrio das três macro-variáveis do Triângulo de Governo e o de 

análise situacional. 

Considerando-se que as práticas analisadas foram pioneiras e adotadas 

por equipes dirigentes que estavam em sua primeira experiência 

administrativa, era de se esperar limites na aplicação do método. 

Certamente a utilização contínua do Planejamento Estratégico Situacional 

daria maturidade ao processo, podendo consolidar um modelo de 

aplicação da metodologia para o âmbito local, e as reflexões dos 

condutores do processo apontam caminhos para o aperfeiçoamento da 

lógica de implantação do método. 

Essas sugestões de aperfeiçoamento da adaptação do método passam 

por questões tanto de caráter prévio à adoção dele quanto à sua 

aplicação propriamente dita. Pelo lado das condições prévias, é 

necessário sal ientar a importância de que a adoção do Planejamento 

Estratégico Situacional seja acompanhada de predisposição do conjunto 

da equipe de governo para incorporar a decisão coletiva como norma, 

sem a qual o sucesso da empreitada pode ser comprometido. Entre as 

sugestões relativas ao processo de implantação propriamente é preciso 
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sublinhar três delas: a necessidade de ampliar a utilização do método 

para dentro das áreas, de forma que ele seja incorporado como 

instrumento gerencial ;  a necessidade de desenhar melhor o 

funcionamento da Sala de Situações para que se evitem os problemas 

identificados nas duas experiências e ela possa cumprir com eficácia 

suas funções; e a redefinição do papel dos agentes de planejamento e 

da relação deles, como elo das áreas no processo, com a Sala de 

Situações. 

o pioneirismo da experiência, no entanto, não redime as experiências 

estudadas do fato de que deixaram de aplicar dois elementos fundantes 

da metodologia, especialmente no que se refere à sua d iferenciação do 

que Matus denomina planejamento tradicional. 

As experiências estudadas não conseguiram fazer a revisão periódica do 

Triângulo de Govemo, abriram mão, dessa maneira, do talvez mais caro 

conceito apresentado por Matus - a análise situacional. Esse abandono 

da lógica situacional provocou prejuízos ao plano global desses 

govemos, na medida em que novas situações colocadas no âmbito dos 

três vértices do Triângulo de Governo foram relegadas a um, quando 

muito, segundo plano. E entre elas as relacionadas à govemabilidade 

foram as mais sentidas. 

Além disso, o vértice govemabilidade do sistema foi completamente 

deixado de lado, o equil íbrio do Triângulo de Govemo concentrou-se 

exclusivamente em compatibilizar o programa e a capacidade de 

govemo. Esse descuramento da govemabilidade do sistema parece 

inconsistente com a relevância desse conceito, manifestada pelos 
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condutores do processo, dentro do Planejamento Estratégico Situacional, 

como elemento d iferenciador de outras propostas de planejamento. 

Essa inconsistência remete para as observações de Mintzberg 

apresentadas no final do capítulo 1 1 ,  ou seja, será que é possível 

compatibil izar as atividades de planejamento com as de definição de 

estratégia ? 

Faço aqui, então, um paralelo entre a definição de estratégia, como 

apontada por Mintzberg (1 994A) para o caso empresarial, e o 

enfrentamento da questão de governabilidade dentro da área pública. 

Será que é possível compatibil izar as funções de programação de ações 

com a discussão de governabil idade? 

Para isso, vale a pena retomar a distinção que aquele autor faz entre 

programação estratégica e pensamento estratégico: 

Planejamento estrutura-se em dividir uma meta ou conjunto de intenções em 
passos, formalizando esses passos de forma que eles possam ser 
implementados quase automaticamente e articulando as conseqüências 
antecipadas ou resultados de cada passo. [ . . .  ] A elaboração de estratégia é 
um processo extremamente complexo, que envolve os elementos mais 
sofisticados, sutis e, às vezes, subconscientes do pensamento humano [ . . .  ] 
Uma estratégia pode ser deliberada. Ela pode refletir as intenções específicas 
da direção superior de uma organização; [ . . .  ] estratégias podem ser 
desenvolvidas inadvertidamente, independente das intenções conscientes da 
direção superior e frequentemente através de um processo de aprendizagem. 
(MINTZBERG, 1 994A, p. 1 1 1) .  

A necessidade apontada por Mintzberg de separar essas duas atividades, 

mantendo-as no entanto relacionadas, parece condizente com o indicado 

pelo ex-prefeito Celso Daniel para o enfrentamento da questão de 

govemabilidade. Mais uma vez, vale a pena relembrar sua observação: 

"Os problemas de governabilidade do sistema tendem a oscilar mais do que 
os de capacidade de governo, [ . . .  ] de forma que é preciso se dar conta das 
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peculiaridades desse vértice. Além disso, acompanhar govemabilidade exige 
uma aptidão de qualidade diferente, não é aptidão de natureza técnica [ . . .  ) No 
caso da govemabilidade as aptidões são de qualidade inteiramente diferente, 
elas tem que ser aptidões mais voltadas ao jogo político, da interlocução com 
a sociedade [ . . .  ) as qualidades requeridas são diferentes. Se não se tem 
pessoas com essas aptidões à disposição, e elas não são fáceis de achar, 
então tratar das questões de govemabilidade do sistema se toma um pouco 
mais difícil. É preciso separar quem acompanha projetos e quem acompanha 
govemabilidade." (Celso Daniel) 

A despeito de que as experiências examinadas ficaram longe da 

concepção de planejamento proposto por Matus, há inegáveis sucessos 

no que se refere à instituição de mecanismos de decisão, programação, 

acompanhamento e controle de ações, que permitiram que esses 

govemos locais alcançassem maior eficiência na prestação de serviços à 

população e no gasto dos recursos públicos. 

Desse ponto de vista, pode-se considerar que essa iniciativa deu a sua 

parcela de contribuição para a reforma do Estado como um todo e, em 

particular para a reforma da administração pública, na medida em que 

caminhou no sentido de instituir um mecanismo de modernização da 

gestão pública aliado a um sistema de controle de resultados; visto que a 

instituição do Planejamento Estratégico Situacional gerou a necessidade 

que as áreas-fim explicitassem melhor seus projetos e cumprissem os 

cronogramas previstos; e, que as áreas-meio respondessem com mais 

agilidade às necessidades do conjunto da administração. 

Além disso, nessa mesma direção, se o Planejamento Estratégico 

Situacional enquanto tal não é decisivo para a efetivação do controle 

social, ele é ferramenta importante de apoio a iniciativas que buscam 

esse objetivo, como o Orçamento Participativo. 
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Para finalizar gostaria de deixar pendente uma questão que, não estava 

no campo de discussão desse estudo, mas muito intrigou essa 

pesquisadora. Os dois govemos municipais terminaram seu mandato 

com uma avaliação bastante boa em relação a municípios de porte 

semelhante ou maior, os seus condutores se elegeram deputados 

federais com expressiva votação dois anos após encerrarem seus 

mandatos (Celso Daniel em 1 994 e Angela Guadagnin, em 1998) e, o 

primeiro foi reconduzido à Prefeitura de Santo André com mais de 60% 

dos votos em 1 996, enquanto a segunda conta com grande intenção de 

voto para as eleições municipais de 2000. No entanto, apesar desses 

indicadores bastante positivos, ambos não fizeram sucessor. Qual será o 

. papel que a d ificuldade de encaminhar as questões relativas à 

govemabilidade desempenhou em relação a isso? Mas essa pergunta 

está no âmbito da ciência política, quem sabe algum outro pesquisador 

se debruçe sobre ela. 
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ANEXO I - LISTA DOS ENTREVISTADOS 

SANTO ANDRÉ 

.:. CELSO DANIEL - Prefeito Municipal 

.:. ANTONIO CARLOS LOPES GRANADO - Secretário de 
Planejamento 

.:. TERESA SANTOS - Secretária de Governo e responsável pela 
política de participação popular 

.:. GILSON LAMEIRA DE LIMA - Secretário de Obras e Serviços 
Urbanos 

.:. Luís CARLOS FERNANDES AFONSO - Assistente do 
Secretário de Finanças 

.:. MAURíCIO MINDRISZ - Membro da Sala de Situações 

.:. MARILZA RODRIGUES PADIALLI - Membro da Sala de 
Situações 

.:. ALBERTO ALVES DE SOUZA - Agente de planejamento da 
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 

.:. SÉRGIO HERMES MARTELLO BACCI - Agente de 
planejamento da Secretaria de Administração 

.:. MEIRE BERALDO Consultora em re-estruturação 
organizacional 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

.:. ANGELA GUADAGNIN - Prefeita Municipal 

.:. LUIZ ANTONIO TARARAN - Secretário de Administração e de 
Governo 

.:. MARCIA TEREZINHA PEREIRA FONSECA - Chefe de 
Gabinete e Secretária de Administração 

.:. NYDIA GIORGIO NATALI- Agente de planejamento e Diretora 
do Departamento de Comunicação 

.:. JOSÉ LUIZ GONÇALVES- Secretário de Transportes 

.:. LUIZ JACOMETTI PINHEIRO - Membro da Sala de Situações 

.:. ROSANA INFANTE - Membro da Sala de Situações 
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.:. ARMINDO BOLL - Responsável pela política de participação 
popular 

.:. JOÃO ROBERTO ROCHA MORAES - Agente de planejamento 
da Secretaria de Planejamento 

.:. MAURíCIO MINDRISZ - Consultor em Planejamento 
Estratégico Situacional 
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