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Resumo:
A gestão pública brasileira no último século passou por duas grandes reformas, segundo BresserPereira (2009): a burocrática e a gerencial. A primeira surgiu da necessidade de profissionalização
da gestão, contudo tornou-se sinônimo de ineficiência. Desse modo, diante de uma sociedade que
não tolera mais a falta de eficiência e eficácia (BENH, 1998), acontece a segunda reforma,
baseada no modelo gerencial advindo do setor privado, que tem como principal característica o
foco nos resultados. A experiência mostra que as organizações públicas que se apropriaram dos
princípios do modelo gerencial, alcançaram melhorias na qualidade e na eficiência (BRESSERPEREIRA, 2009). Nesse sentido, o presente estudo tem como ensejo desenhar o panorama
estratégico baseado na análise de cenários de Albert Humphrey. Para tanto, utilizou-se de estudo
de caso (YIN, 2001), através de três métodos de coleta de dados qualitativos: a entrevista,
realizada com dois gestores de grande relevância na estrutura hierárquica da CMN, de modo a
verificar o grau de relevância que é dado ao planejamento estratégico; observação participante,
no workshop e nas reuniões realizadas com o propósito de levantar informações para a elaboração
do plano; e a análise documental de relatórios, reportagens e outros estudos, visando maiores
compreensões da ferramenta na prática. Como implicação, o presente trabalho pretende subsidiar
a elaboração futura de uma proposta de planejamento estratégico para a CMN, ferramenta
propulsionadora da melhoria da eficiência e eficácia da gestão nas organizações públicas,
entretanto este não será o alvo da pesquisa
Palavras chave: Gestão Pública. Análise de Cenários. Câmara Municipal de Natal.

Strategic Panorama Design of the Natal City Council Based on
Albert Humphreys Analysis of Scenarios
Abstract
Brazilian public management in the last century has undergone two major reforms, according to
Bresser-Pereira (2009): bureaucratic and managerial. The first arose from the need to
professionalize management, yet it became synonymous with inefficiency. Thus, in the face of a
society that no longer tolerates the lack of efficiency and effectiveness (BENH, 1998), the second
reform takes place, based on the managerial model coming from the private sector, whose main
characteristic is its focus on results. Experience shows that public organizations that have
appropriated the principles of the managerial model have achieved improvements in quality and

efficiency (BRESSER-PEREIRA, 2009). In this sense, the present study has as an opportunity to
draw the strategic panorama based on the analysis of scenarios of Albert Humphrey. To do so, a
case study (YIN, 2001) was used, through three methods of qualitative data collection: the
interview, conducted with two managers of great relevance in the hierarchical structure of the
CMN, in order to verify the degree of relevance Which is given to strategic planning; Participant
observation, in the workshop and in the meetings held for the purpose of gathering information
for the preparation of the plan; And documentary analysis of reports, reports and other studies,
aiming at greater understanding of the tool in practice. As an implication, the present work intends
to subsidize the future elaboration of a proposal of strategic planning for the CMN, a propulsion
tool to improve the efficiency and effectiveness of the management in public organizations,
however this will not be the target of the research.
Keywords: Public Administration. Scenario Analysis. Natal City Council.

1 Introdução
A gestão pública brasileira, no século XX, foi marcada por duas grandes reformas,
assegura Bresser-Pereira (2009, p. 1): a primeira, a Burocrática, que teve início em 1937
e teve o objetivo de transformar a administração pública, que até então era patrimonial,
em um serviço profissional baseado no Estado de direito e na competência técnica. A
segunda, denominada Gerencial, inicia em 1995, tendo como objetivo tornar o Estado
mais eficiente, em resposta ao modelo tradicional burocrático, lento, ineficiente, pouco
responsivo e improdutivo (BRESSER-PEREIRA, 2009, p. 2; BEHN, 1998, p. 5).
Tais reformas se mostraram necessárias para responder ao grande aumento do Estado, no
aspecto da ampliação da complexidade das suas funções (BRESSER-PEREIRA, 2009, p.
2). No caso específico da reforma gerencial, a questão vai além do aumento do Estado,
pois nota-se que a população vem diminuindo sua passividade com relação às políticas
públicas, no Brasil, inspirada em movimentos como as “Diretas Já” e “Caras Pintadas”,
passando a exigir cada vez mais resultados efetivos de seus governantes.
Os teóricos da Nova Gestão Pública são mais enfáticos e, segundo Benh (1998, p.5),
asseveram que os cidadãos “não toleram mais a ineficiência ou a ineficácia”. É, pois nesse
contexto que estão inseridos, atualmente, os órgãos públicos e como resposta, as
exigências, inspira-se o seu novo modelo gerencial na gestão de empresas privadas,
visando principalmente impulsionar sua eficiência, através da excelência da iniciativa
privada e enxugamento de suas estruturas, voltando seu foco para os resultados de seus
serviços (JACOBI; PINHO, 2006, p. 87).
Na lógica da nova gestão pública, que vem ano após ano conquistando mais prerrogativas,
o planejamento é apontado como a orientação para toda e qualquer ação, em qualquer dos
níveis organizacionais, alegam Paludo e Procopiuck (2011, p. 83). Andrade et al. (2009
citado por PALUDO & PROCOPIUCK, 2011, p. 85) corroboram com a ideia ao
destacarem que “planejar é essencial, é o ponto de partida para a administração eficiente
e eficaz da máquina pública, pois a qualidade do mesmo ditará os resumos para a boa ou
má gestão, refletindo diretamente no bem-estar da população”.
Muito embora exista determinação legal para a elaboração do planejamento
governamental na gestão pública – Plano Plurianual – PPA; Lei das Diretrizes
Orçamentárias; e a Lei Orçamentária Anual – essa cultura ainda não está consolidada, e
para tanto tais planos são desenvolvidos apenas para “cumprir a lei”, e não como um
elemento norteador de suas atividades. Em outras palavras o planejamento governamental
na gestão pública é visto apenas como uma obrigatoriedade a ser cumprida.
Desse modo, diante da necessidade de apresentar resultados efetivos aos cidadãos, através
do foco nos resultados, os gestores públicos passam a contratar consultorias com o intuito

de implantação do planejamento estratégico, ferramenta advinda da iniciativa privada,
mas com algumas adaptações pode ser implantada na gestão pública. No intuito de
subsidiar o processo de formulação da estratégia na Câmara Municipal de Natal, o
presente trabalho almeja desenhar o panorama estratégico dessa organização através da
Análise de Cenários de Albert Humphrey, também conhecida como Análise SWOT,
assim denominada no decorrer do trabalho.
2 Referencial Teórico
2.1 Gestão Pública
No processo de definição de Gestão Pública é necessário, a priori, admitir a existência de
dois paradigmas: o paradigma tradicional da administração pública e o paradigma da nova
gestão pública. Segundo Behn (1998, p. 5-8), o primeiro, emergiu da necessidade de
combate aos altos níveis de corrupção no final do século XIX, tendo sua base conceitual
construída por Woodrow Wilson, Frederick W. Taylor e Max Weber, que visando à
melhoria da eficiência separaram a parte administrativa da parte política. O segundo, de
acordo com o autor, surgiu da expectativa da melhoria da geração de resultados, no final
do século XX, os defensores desse paradigma alegam que o modelo tradicional é “muito
lento, burocrático, ineficiente, pouco responsivo e improdutivo” e rejeitam a ideia de
separar Administração da Política.
Tomando como base o exposto, nota-se a complexidade para conceituar o termo. MatiasPereira (2009, p. 62), que não faz distinção do uso de ‘Administração Pública’ ou ‘Gestão
Pública’, corrobora da mesma ideia quando revela que a ausência de uma conceituação
consistente do termo decorre da “diversidade de sentidos da própria expressão”. Contudo,
mesmo considerando as limitações de definição, argumenta que a Gestão Pública:
[...] num sentido amplo, designa um conjunto de serviços e entidades
incumbidos de concretizar as atividades administrativas, ou seja, da execução
das decisões políticas e legislativas. [...] tem como propósito a gestão de bens
e interesses qualificados da comunidade no âmbito dos três níveis de governo:
federal, estadual e municipal, segundo preceitos de Direito e da Moral, visando
o bem comum. (MATIAS- PEREIRA, 2009, p. 62).

Com base na definição de Matias-Pereira (2009), infere-se que esse tipo de gestão é a
responsável por executar as decisões políticas, seja do executivo ou do legislativo, que
envolve a gerência dos bens e interesses comuns de uma determinada sociedade. Partindo
desse entendimento, percebe-se que há uma provável separação entre a função
Administrativa e a função Política, diferindo da lógica da nova gestão pública. Já, quando
comenta a definição dada por De Plácido e Silva (2001) Matias-Pereira (2009, p. 63)
revela que:
Gestão Pública é uma das manifestações do Poder Público na gestão ou
execução de atos ou de negócios Políticos. Isto se daria de forma tal que a
Administração Pública se confundiria com a própria função política do poder
público, expressando um sentido de governo que se entrelaçaria com o da
Administração.

O exposto aponta o sentido dessa nova gestão, a qual é uma resposta direta as disfunções
do paradigma tradicional, principalmente no que se refere à burocracia (BEHN, 1998),
que foi construída como um modelo para a eficiência das organizações e hoje é sinônimo
do oposto. Todavia, o modelo supramencionado foi responsável, segundo BresserPereira (2009, p. 1), pela primeira das duas grandes reformas administrativas do Estado
brasileiro, a reforma burocrática, que iniciou em 1937, no governo Vargas, na qual está
inserido o paradigma tradicional da administração pública.

Sales e Fernandes (2011, p. 276) explicam que as reformas administrativas são
necessárias para que o Estado se adeque ao aumento significativo do número e da
complexidade de suas funções ao passar dos anos. Os autores ainda asseguram que, antes
da primeira reforma citado por Bresser-Pereira (2009), o modelo de gestão pública
vigente era o patrimonialismo. Nesse modelo, “a propriedade pública confundia-se com
a propriedade privada do administrador; o aparelho administrativo do Estado como
extensão do poder do dirigente; a tendência ao nepotismo” (BERGUE, 2007, p. 76). A
afirmação de Bergue (2007) explica a preocupação dos autores do paradigma tradicional
da administração pública em separar a Administração da Política, bem como aponta que
esse tipo de modelo torna-se incompatível com o regime capitalista industrial (SALES;
FERNANDES, 2011, p.277). É nesse sentido que a administração patrimonialista é
substituída pelo modelo da administração pública burocrática.
Bresser-Pereira (2009, p. 1) revela que a reforma burocrática objetivou “transformar a
administração pública [...] em um serviço profissional com base no Estado de direito e na
competência técnica”. De acordo com Souza (2010, p. 166) o modelo burocrático tinha
como características o formalismo, a impessoalidade, a hierarquia funcional, divisão do
trabalho, competência técnica baseada no mérito e um rígido controle dos procedimentos
do administrador público.
O modelo que era ideal para o período industrial, devido a um ambiente estável, torna-se
ineficiente para um período de ampla instabilidade, e acarretam numa série de disfunções,
elencadas por Merton (citado por BERGUE 2007, p. 76): excesso de formalização,
resistências às mudanças; ausência de inovação; despersonalização dos relacionamentos;
dificuldades de atendimento e conflito com o público; hierarquização do processo
decisório, dentre outros. Diante de tantas disfunções do modelo burocrático e de um
período de altos índices de instabilidade devido à crise que afetava o Estado, inicia-se,
em 1995, a segunda grande reforma administrativa citada por Bresser-Pereira (2009), a
reforma gerencial, sob a qual está vinculada o paradigma da nova gestão pública.
Bresser-Pereira (2009, p. 5) assevera que a reforma gerencial pode ser vista sob dois
ângulos: o estrutural e o da gestão. No ângulo estrutural, o autor relata a reforma no núcleo
estratégico do Estado e a criação de organizações sociais que executam serviços sociais,
culturais e científicos do Estado com mais autonomia e eficiência. Sob o ângulo da gestão,
o autor aponta o crescente número de organizações públicas que estão elaborando planos
estratégicos visando à orientação para os resultados, objetivando atender com efetividade
as reais necessidades da sociedade.
Com base em teóricos da área, percebe-se que o novo modelo da gestão pública, surgido
na reforma gerencial, foi criado inspirado na gestão de empresas privadas. Isso explica o
foco nos resultados e a principal diferença, segundo Bergue (2007, p. 79) entre o modelo
burocrático e o gerencial, bem como a crescente importância dada aos procedimentos
estratégicos. Nessa perspectiva, Jacobi e Pinho (2006, p. 87) sintetizam a nova gestão
pública em quatro ideias: “impulso para eficiência, downsizing e descentralização, busca
pela excelência da iniciativa privada e orientação para serviços públicos”. Essa síntese
retrata o desenvolvimento que o Estado pretende atingir na execução de seus serviços,
baseados em mecanismos do setor privado, contudo sem deixar de considerar as
particularidades do setor público.
Vários serviços que se fizeram valer dos princípios gerenciais da nova gestão pública, de
acordo com Bresser-Pereira (2009, p. 5), obtiveram um aumento de sua qualidade e
eficiência, visto que as políticas públicas cada vez mais são avaliadas pelos resultados
que tem gerado para sociedade (ABRUCIO, 2007, p. 82). Esse é outro fator que aponta

para a necessidade de orientação para os resultados no serviço público, e para tanto a
implantação de planos estratégicos torna-se essencial para o alcance do desenvolvimento
da gestão pública.
Contudo, considerando os benefícios que a nova gestão pública tem trazido e podem
trazer a sociedade, é necessário manter algumas salvaguardas do paradigma tradicional
da administração pública, como os mecanismos de controle, que previnem e tentam
minimizar a corrupção, a qual junto com a burocracia são os problemas que ainda
degeneram a gestão pública. (BEHN, 1998, p. 7; SOUZA, 2010, p. 167).
Por fim, deve-se ressaltar que para o efetivo funcionamento do modelo gerencial dois
requisitos são fundamentais de acordo com Souza (2010, p. 167): o primeiro, manter o
controle eficaz dos recursos públicos, através do aumento da participação e controle da
sociedade, bem como a valorização das pessoas e do conhecimento atrelado a inovação;
e segundo, eficiência administrativa. De acordo com o autor, isso só será possível através
de investimentos em educação formal básica e superior e na educação permanente dos
gestores públicos.
2.2 Diagnóstico: DOP e Análise SWOT
Rezende (2011, p. 43) recomenda que o projeto de planejamento estratégico para qualquer
organização, já estabelecida, deve-se iniciar pelo diagnóstico, também denominada
análise organizacional. Em consonância com o autor, o diagnóstico precisa enfatizar a
real situação da organização quanto aos seus ambientes internos e externos, buscando
identificar dados, informações ou indicadores, além de características ou aspectos
positivos e negativos. São várias as formas de se diagnosticar, para os fins da presente
pesquisa foram utilizadas conjuntamente as técnicas de Diagnóstico Organizacional
Participativo – DOP e a Análise SWOT.
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Figura 01: Análise SWOT
Fonte: Pesquisa.

O DOP é um instrumento, segundo Brede (2001, p. 195), de caracterização da
organização através de uma análise preliminar situacional da organização, o autor, ainda
assegura que “esse processo parte dos temas e das demandas articuladas pelos membros
da organização”.
A Análise SWOT – anagrama para os termos em imglês: Strenghts, Weaknesses,
Opportunities e Threats, em português: Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças –

começou a ser desenvolvida de acordo com Ghemawat (2000 citado por AZEVEDO &
COSTA, 2001, p. 2) na década de 60, nas escolas americanas de Administração. Tem por
objetivo combinar as “forças e fraquezas” da organização com as “oportunidades e
ameaças” do ambiente externo, explica Azevedo e Costa (2001, p. 2).
Nesse aspecto, como a SWOT, segundo Montana e Charnov (2000), tende a utilizar
apenas a opinião dos executivos, ou no caso de outros tipos de organização, dos líderes
com mais precedência na hierarquia, por considerar que são eles que possuem uma visão
global, o presente trabalho, assimilou a esta análise a metodologia participativa do DOP,
por considerar que no cenário mundial atual é fundamental a participação de todos os
setores para a elaboração de um diagnóstico mais conciso e representativo da real situação
organizacional. Desse modo, a SWOT foi utilizada como elemento de organização das
informações coletadas com o DOP.
3 Metodologia
Por estudar uma única realidade mais profundamente, na tentativa de construir novos
elementos que expliquem o objeto de estudo (OLIVEIRA, 2007, p. 56), o trabalho adotou
a estratégia de estudo de caso. De acordo com Yin (2001, p. 32) o estudo de caso é uma
“investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu
contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e contexto ainda
não estão claramente definidos”. Desse modo, o estudo de caso possibilita “a penetração
em uma realidade social, não conseguida plenamente por um levantamento amostral e
avaliação exclusivamente quantitativa” (MARTINS, 2006, p. 9). A pesquisa teve na
Câmara Municipal do Natal o elemento a partir do qual se buscou as respostas para o
problema levantado.
Quanto ao meio de investigação, com base nos critérios de Vergara (2004), o trabalho se
caracteriza como pesquisa de campo, que de acordo com a autora acontece quando a
investigação empírica é realizada onde ocorre ou ocorreu o fenômeno. Desse modo os
dados desta pesquisa foram colhidos junto aos funcionários efetivos e comissionados,
através de reuniões e workshops, bem como, na realização de entrevistas com gestores da
instituição.
No que se refere à abordagem, a pesquisa caracteriza-se como qualitativa. Para Oliveira
(2007, p. 37), a pesquisa qualitativa ou abordagem qualitativa é “um processo de reflexão
e análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas para compreensão
detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação”.
Conforme Sampson (1991, p 30) esse tipo de pesquisa é mais utilizado quando se tem
pouca informação do fenômeno em questão, ou em casos que se deseja conhecer um
processo/problema complexo, com restrições nos dados de partida. O autor ainda
assegura que alguns problemas de pesquisa requerem abordagem flexível, nesse contexto,
a aplicação de técnicas qualitativas são as mais recomendadas.
No estudo de caso a coleta dos dados ocorre após a definição precisa do tema,
levantamento do material que irá compor o estudo, planejamento de toda a pesquisa,
incluindo as opções por técnicas de coleta de dados (MARTINS, 2006, p. 22).
No presente estudo, as técnicas utilizadas para a coleta de dados foram: entrevista,
observação participante, pesquisa documental.
A técnica de entrevista, realizada com dois gestores de alta relevância na estrutura
hierárquica da CMN, ocorreu visando inferir qual o nível de eficiência que um
planejamento estratégico pode trazer para a gestão pública, e mais especificamente para
a Câmara Municipal do Natal. A entrevista é definida por Martins (2006, p. 27) como

“uma técnica de pesquisa para coleta de dados cujo objetivo básico é entender e
compreender o significado que os entrevistados atribuem a questões e situações”.
A observação participante, segundo Martins (2006, p.22):
É uma modalidade especial de observação na qual o pesquisador não é apenas
um observador passivo. Ao contrário, o pesquisador pode assumir uma
variedade de funções dentro de um Estudo de Caso e pode, de fato, participar
dos eventos que estão sendo estudados.

O autor completa afirmando que o grande desafio é a aceitação e confiança dos membros
inseridos onde se realiza o trabalho de campo. Nesse sentido, não houveram problemas,
pois se trata de um trabalho de pesquisa solicitado pela própria CMN, instituição onde
ocorreu a pesquisa de campo. A realização de um workshop e de reuniões de grupo, com
o objetivo de levantamento de dados e informações para a formulação do plano
estratégico, nos quais o pesquisador pode participar ativamente, caracterizam a técnica de
observação participante.
A pesquisa documental assemelha-se a pesquisa bibliográfica, o que distingue é que
aquela se caracteriza “pela busca de informações em documentos que não receberam
nenhum tratamento científico” (OLIVEIRA, 2007, p. 69), tais quais: relatórios,
avaliações, propostas, estudos, reportagens e etc. (MARTINS, 2006, p. 46). Nesse
sentido, foram pesquisados relatórios técnicos, como o da modernização da arquitetura
da CMN, bem como relatórios de consultoria de planejamento estratégico em outros
órgãos da gestão pública.
4 Diagnóstico da CMN
Antes da formulação da estratégia ser implementada no plano, Andrews (2001, p.59)
assegura a necessidade de identificar previamente as oportunidades e ameaças no
ambiente externo, bem como as forças e fraquezas intrínsecas a organização. É nisso que
consiste a justificativa da necessidade prévia de diagnóstico organizacional. Nesse
aspecto, durante reuniões com os funcionários da CMN e no workshop realizado com a
finalidade de levantar informações para um posterior planejamento estratégico da
Câmara, num primeiro momento buscou-se fazer um Diagnóstico Organizacional
Participativo – DOP, onde todos que desejassem poderiam se posicionar acerca dos
pontos fortes e fracos da instituição, bem como as possíveis oportunidades e ameaças
contidas no ambiente externo. Todas as informações coletadas foram organizadas e
implantadas na Análise SWOT, que permite fácil visualização e assimilação.
As informações implantadas na Análise SWOT (Figura 02) foram organizadas de forma
a se apresentarem como autoexplicativas, visando à ampliação e facilitação da
assimilação e do acesso às mesmas, neste caso seria prolixo analisar detalhadamente cada
ponto elencado, e ainda, todos os pontos foram ponderados visando a formulação do
planejamento estratégico. No entanto, algumas informações são passíveis de análise. No
quadrante das forças, foi mencionada a reestruturação dos cargos comissionados da
CMN, onde foram cortados aproximadamente 40% dos cargos comissionados da
instituição, 265 pessoas.
Essa reforma possibilitou o enxugamento da estrutura, de modo a tornar as atividades
mais eficientes, podendo melhorar a disponibilidade orçamentária, tida como uma das
fraquezas da Câmara. No mesmo trabalho, que foi aprovado na forma de lei, também
foram criados critérios técnicos para a contratação dos cargos comissionados,
considerado como uma força na Análise SWOT, o que tende a possibilitar a redução de
um grande mal da gestão pública no Brasil, a folga social e contribuir com uma efetiva

implantação do planejamento estratégico.
Percebe-se, conforme a Figura 02, que foi apontado, também como fraqueza, a falta de
planejamento estratégico, o que mostra que há um anseio por parte das pessoas pela
implantação de tal plano, que segundo o jornal da instituição de, “é a primeira vez que
um trabalho dessa natureza é implantado na CMN”. O jornal da Câmara, ainda assegura
que o trabalho de modernização, que iniciou na reestruturação dos cargos comissionados,
prevê a reforma organizacional de todos os setores da entidade, por isso a relevância da
implantação de um planejamento estratégico.

Figura 02: Análise SWOT da CMN
Fonte: Pesquisa.

No que se refere ao ambiente externo, a presença da informação: ‘aumento de 21 para 29
o número de vereadores na próxima legislatura’, merece destaque, pois a mesma
informação consta como oportunidade e ameaça na Análise SWOT, pois foi considerada
oportunidade, com base nas discussões, pelo fato do aumento da representatividade da
sociedade na Câmara, o que aponta para uma correta orientação para a sociedade por parte
dos funcionários, alinhando-se com uma das quatro ideias de Jacobi e Pinho (2006), que
sintetizam a nova gestão pública, “a orientação para os serviços públicos”. Já como
ameaça, foi considerada pelo fato de um grande problema interno à CMN, a falta de
espaço físico, desse modo os funcionários, mostraram-se preocupados com o espaço que
acomodaria mais oito vereadores.

De modo geral, cada ponto levantado e organizado na Análise SWOT devem ser levados
em consideração para a elaboração de um Planejamento Estratégico. Nessa perspectiva
percebeu-se que existem expectativas positivas para a implantação de um plano, apesar
disso, nota-se que já existem ações efetivas como o downsizing feito com a reorganização
da arquitetura organizacional da CMN, também, é constatado que existe uma sinalização
da atual gestão para inserir o órgão nas efetivas práticas da nova gestão pública.
5 Considerações Finais
A gestão pública brasileira, com a última grande reforma administrativa citada por
Bresser-Pereira (2009) entrou em uma rota de busca pelo desenvolvimento de suas ações.
O Brasil, segundo o autor, foi o primeiro dos chamados emergentes a iniciar uma reforma
gerencial, a qual pode ser vista sob dois ângulos: o da gestão e o estrutural. Esse é marcado
pela reforma do núcleo estratégico do Estado, e pela valorização da carreira do
funcionalismo público e aquele, o da gestão, foco do presente trabalho, tem como
destaque o crescimento de instituições públicas que vem elaborando planos estratégicos,
visando uma administração por resultados.
Críticos da gestão pública alegam que o Estado (instituições públicas que o formam) é
altamente ineficiente, difundindo essa crença entre toda a sociedade. No entanto BresserPereira (2009, p. 5) contesta, declarando que a “qualidade institucional e administrativa
de cada Estado é aproximadamente proporcional ao seu nível de desenvolvimento
econômico e social”, para tanto, completa o autor, a gestão pública no Brasil é
razoavelmente capaz e eficiente, porém são muitas as falhas e deficiências, e nisso reside
à necessidade de críticas construtivas, haja vista que elas colaboram com a melhoria
contínua da qualidade e eficiência de suas ações.
Apesar das críticas e do atual crescimento da formulação de planos estratégicos, as
organizações públicas já se organizavam, e continuam se organizando, através do
planejamento governamental, dispondo-se de quatro instrumentos legais: o PPA, a LDO,
a LOA e os planos e programas nacionais, regionais e setoriais. Contundo esses
instrumentos não se mostram suficientemente capazes de orientar as entidades públicas
para o foco nos resultados, como sugerem os teóricos do paradigma da nova gestão
pública (BEHN, 1998), já que são reconhecidos apenas como uma ‘etapa a ser cumprida’.
Com isso, o planejamento estratégico, advindo do setor privado, ‘ganha força’ como uma
ferramenta capaz de orientar a gestão das instituições aos resultados, galgando maiores
níveis de eficiência e eficácia de suas ações.
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