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Introdução ao 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO
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GOVERNOS LOCAIS

precisam antecipar ao invés 

de reagir as Mudanças

Tendência a limitar o tamanho e 

abrangencia da ação do ESTADO;

Reformular o papel do ESTADO;

Novas relações CIDADÃO-ESTADO

Aumento do numero de concorrentes e 

fornecedores de serviços;

Contexto COMPETITIVO;

INDIVÍDUOS como cidadãos clientes e 

consumidores.

Mudanças PRÉ-REQUISITOS
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ESTADO

CIDADANIA

CONCORRÊNCIA

AUMENTO DE DEMANDA 

CONSUMIDORES

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO como 

uma expressão da gestão estratégica 

exige:

pensamento estratégico 

liderança estratégica

organização estratégica 

A organização deve estar 

subordinada a ESTRATÉGIA 

Antecipa a mudança 

Prepara-se para a mudança

Pronto para Mudanças 

Pronto para desenvolver:

sua própria imagem

estruturas de gestão 

organização 
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TENDÊNCIAS & EVENTOS

INCERTEZAS & AMBIGÜIDADE

•Mudanças demográficas

•“Shifts” em valores & standards

•Privatização de serviços públicos

•Reordenamento do ESTADO

•Diminuição das responsabilidades do 

Governo Central 

•Desregulamentação

•Descentralização 

•Dificuldades Financeiras

•Economia volátil

•Globalização

Mudanças  AQUI Mudanças ACOLÁ
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PRESENTE ERA  

•Incerteza 

•Contexto turbulento

•Cultura c/ ênfase no cliente

•Mudanças dinâmicas 

•Vantagens Competitivas 

•Influencias do meio externo

•Demanda por flexibilidade

•Demanda por ajustamentos 

rápidos e efetivos

• Rápidas Mudanças tecnológicas

• “Shifts” de mercado

• Competição a nível global 

•Informação

A ERA ANTERIOR

•Estabilidade

• Continuidade 

•Crescimento Previsível 

• Lógica

• Regras Padrões 

• Autoridade Centralizada

• organizações rígidas - tipo 

maquinas

•Demanda Previsível 

• Adaptação lenta 

•Suprimento equilibrado de 

enxutos e recursos 

•Planejamento tipo previsão



6C. Acioly 20/01/2020

DEFINICAO 1

“Planejamento Estrategico e um processo 

continuo de tomada de decisao 

“entrepreneurial” (assumindo riscos) 

sistematicamente e com grande conhecimento 

de seu futuro; organizando sistematicamente 

os esforcos necessarios para levar adiante 

essas decisoes; e medindo os resultados 

contra as expectativas  atraves de um 

feedback sistematico”.
(Peter F. Drucker, ‘Management: tasks, responsibilities, practices’, NY, Harper and Row, 1973:25)
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DIFERENÇAS

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PLANEJAMENTO CONVENCIONAL  

1. Baseia-se na identificação e 

solucionamento de QUESTÕES 

2. Forte avaliação do contexto interno 

e externo, especialidades, novas 

tendências, discontinuidades e 

surpresas.

3. Estabelece uma “visão de 

sucesso” ,questiona como pode ser 

alcançada e coloca em pratica 

Mudanças qualitativas nesta direção.

4. Orientado a ação, considera o 

futuro possível e põe ênfase nas 

implicações das AÇÕES e decisões 

presente; tenta manter abertas as 

opções para respostas imediatas 

contra contingências 

1.Baseia-se em metas e objetivos 

especificados e os traduz em planos,  

orçamentos e programas de trabalho

2. Parte do pressuposto de que as 

tendências atuais continuarão no futuro 

3.Estabelece uma extrapolação linear 

do presente transformado em um 

objetivo declarado que representa 

projeções das tendências atuais 

4. Assume o mais provável futuro e 

maneia-o através de uma gama de 

decisões p/ alcançar o futuro previsto; 

tende a amarrar-se aos arranjos caso o 

futuro Não se concretize.
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5. Foco na organização 

6.Mais participativo, ênfase p/ 

compreender os PONTOS FORTES e 

FRAQUEZAS, as OPORTUNIDADES 

e AMEAÇAS; adaptativo a surpresas.

7.Raramente tem um status legal.

8.Visao envolve agentes, AÇÕES, 

foci, lugares para AÇÕES, 

prioridades.

5.Foco na cidade, região, área 

metropolitana, planejamento físico.

6.Carater rígido & conflitante com os 

processos políticos que demandam 

flexibilidade.

7. Vai ao encontro dos quesitos legais, 

uso do solo, gestão do crescimento e 

expansão urbana.

8.Visao e uma descrição idealizada do 

futuro e deixa de lado agentes e 

interesses, concentrando-se em alguns 

papeis e tarefas do governo. 

DIFERENÇAS

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PLANEJAMENTO CONVENCIONAL  
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• Planejadores sentem-se mais em casa quantificando problemas do 

que negociando sobre eles. 

• A necessidade mais critica não e mais informação relevante MAS 

menos informação irrelevante. 

• Fe cega na analise quantitativa. 

• Um documento de planejamento VERSUS um instrumento de gestão 

para alcançar resultados práticos. 

• Planejamento Estratégico e um processo apoiado através de boa 

coleta de dados e analise (Oposto a um processo movido a coletas de 

dados). 

•Um plano de acao VERSU um plano para regular a acao.

Planejamento CONVENCIONAL versus 

ESTRATEGICO 
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Planejamento “Racional”

Objetivos 

Politicas

Programas 

AÇÕES

.
. .

. .. . . .

. . . . . . . . . . .
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DEFINICAO 2

“Strategic Planning e uma maneira sistematica 

de gerencia mudancas e criar o melhor futuro 

possivel.E um processo criativo para 

identificar e alcancar as acoes mais 

importantes em virtude dos pontos fortes, 

fraquezas, ameacas e oportunidades.  

Implementacao e a chave do planejamento 

estrategico, oposto ao planejamento 

convencional analitico e de longo prazo”
(Public Technology Incorporated (PTI), ‘Strategies Cities and Counties: A Strategic Planning Guide’, Washington, D.C., undated)
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PROCESSO DO 

PLANEJAMENTO 

CONVENCIONAL / 

ANALITICO 

COLETA DE DATOS 

DEFINICAO DOS 

PROBLEMAS  

DEFININDO 

OBJETIVOS

Formulação DE

ALTERNATIVAS 

SELEÇÃO DA(S) 
ALTERNATIVA(S)

Aprovação DA(S)  

OPÇÃO

Implementação 

avaliação

avaliação DE 

ALTERNATIVAS E 

VIABILIDADE 

FASE DE 

Implementação

FASE 

ANALÍTICA

FASE DE 

Preparação

avaliação
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PROCESSO DE 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO

FATORES 

INTERNOS 

FATORES 

EXTERNOS

ANALISE 

CRITICA  

EFICIÊNCIA   Recursos -

Insumos Estratégia-

Processo    Perform-

Output EFICÁCIA

CENÁRIOS 

P olitico                                   

E conomico                     

S ocial                       

T ecnologico 

SWOT    
Potenciais

DEFININDO AS estratégias

Formulando os Objetivos Estratégicos -

Instituições

FASE DE 

Preparação 
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STRATEGIC 

PLANNING 

PROCESS

FATORES 

INTERNOS 

FATORES 

EXTERNOS 

ANALISE 

CRITICA 

EFICIÊNCIA Recursos-

Insumos Estratégia -

Processo    Perform-

Output EFICÁCIA

CENÁRIOS 

P oliticol                                   

E conomico                    

S ocial                       

T ecnologico 

SWOT    
Potencialidade

DEFININDO estratégias 

Definição de Objetivos Estratégicos-

Instituições 

Conhecimento 

existente e 

Experiências 

DEFININDO OS 

MEIOS & FINS 

Formulação de 

QUESTÕES 

Fundamentais 

Preparação P/ 

ImplementaçãoPlanos de ação 

DEFININDO METAS 

FORMULANDO AS 

QUESTÕES QCQOP

FEEDBACK     ampliar 

conhecimento 

F
A
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E

 D
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Contexto Externo

One Technique : SWOT ANALYSIS

OPORTUNIDADES

AMEACAS 

Contexto Interno

ponto forte

fraqueza

Ambos os contextos - interno e externo - devem ser avaliados 

como o contexto e palco para o planejamento 
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FIM


