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Roteiro para a Análise Estratégica do Perfil Assistencial das
Especialidades Médicas

Este documento é uma tentativa de adaptação e de simplificação do guia
da démarche estratégica francesa, metodologia de definição da missão hospitalar,
idealizada por M. Cremadéz e F.Grateau e aplicada pelo Centro Hospitalar
Regional e Universitário de Lille (CHRU). Contém um roteiro de preenchimen-
to das principais matrizes ou formatos do enfoque e o conjunto dos formatos
ou instrumentos propriamente ditos. Os 14 formatos se referem às principais
fases do método:
• Análise do Existente
• Segmentação Estratégica
• Análise da Posição Estratégica (Valor e Competitividade) dos Segmentos
• Porta-fólio de Atividades e Estratégia
• Plano de Ação

Análise do existente

É a primeira fase da démarche estratégica. É um diagnóstico que consiste de
vários elementos:
• uma descrição das patologias tratadas e das tecnologias atualmente utiliza-

das na especialidade, assim como de suas relações;
• uma descrição das modalidades assistenciais da oferta de atividades por

especialidade;
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• uma descrição da distribuição da oferta de atividades por especialidade e
por segmento (quando necessário), considerando a rede de serviços de saú-
de da área;

• uma descrição dos parceiros e dos concorrentes por segmento.

Levantamento de patologias e tecnologias

Patologias (formato 1)

Este inventário permite conhecer as atividades do serviço. Devem ser des-
critas todas as patologias tratadas desde as mais simples até as mais complexas.
Pode-se indicar o tipo genérico de atividade envolvido no enfrentamento das
patologias. Por exemplo: diagnóstico, acompanhamento, tratamento, atividade
pedagógica, nível de complexidade pertinente etc.

Tecnologias (formato 2)

Este inventário inclui equipamentos, técnicas de apoio diagnóstico e tera-
pêutico, técnicas pedagógicas ou atividades educativas, tecnologias de trabalho
assistencial em equipe multiprofissional, o parecer de experts de outras especiali-
dades, ou ainda, para os serviços de Medicina, o savoir-faire de um cirurgião cuja
colaboração represente uma competência distintiva da especialidade (suporte
em conhecimento de outras especialidades).

Distribuição da oferta de atividades por especialidade pela rede de
serviços

Consiste em relacionar as atividades realizadas na especialidade do hospi-
tal-sede da aplicação do enfoque, aquelas atividades realizadas fora da especiali-
dade (embora pertinentes à mesma) mas no mesmo hospital,  aquelas realizadas
fora do hospital e finalmente as atividades não disponíveis na área de referência,
que podem ser necessárias. Neste roteiro, adaptou-se este item, tendo em vista a
aplicação do enfoque na AP2.1 da cidade do Rio de Janeiro, com a finalidade
primordial de coordenar atividades entre os hospitais da Lagoa e de Ipanema,
sem perder de vista o conjunto. Neste contexto, o formato específico de levan-
tamento de informação proposto (formato 3) consta de quatro quadrantes: um
referente à listagem dos conjuntos agregados de atividades realizadas na espe-
cialidade do hospital-sede (Lagoa), outro à das atividades do hospital de Ipane-
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ma, o terceiro referente às atividades dos outros hospitais da rede (se necessário
discriminar) e o quarto referente a atividades não disponíveis, porém necessárias.

Em relação à distribuição da oferta, propõe-se ainda um outro formato,
que consiste em determinar  as atividades típicas do hospital, as atividades típi-
cas da concorrência, o que é comum e as atividades não disponíveis na área
(formato 4).

Quando necessário, sugere-se a realização do mesmo tipo de levantamento
por segmento de atividade. Isto supõe utilizar os formatos 3 e 4 após a segmen-
tação estratégica, assumindo como unidade de comparação cada segmento de
atividade.

Cruzamento entre patologias e tecnologias (formato 5)

Este quadro estabelece a relação existente entre patologias e tecnologias a
partir dos subconjuntos  identificados nos quadros anteriores, especificamente
os formatos 1 e 2.

Indicaremos aqui as tecnologias específicas a determinadas patologias dentro
da matriz correspondente. Para tanto, utilizaremos a simbologia conforme segue:
• D – Tecnologia utilizado no diagnóstico e/ou acompanhamento
• T – Tecnologia utilizada no tratamento

Poderemos, também, representar a freqüência da utilização da tecnologia
da seguinte maneira:
• D+ /T+ – Utilização quase sistemática
• D±/T±  – Utilização freqüente (em torno de 50%)
• D-/T- – Utilização excepcional

Análise das modalidades de atendimento

Esta matriz está destinada a identificar as características assistenciais das dife-
rentes atividades das tabelas anteriores e definir subgrupos homogêneos de ativi-
dades em termos da prática médica. Os critérios da análise das modalidades são:

Programabilidade

• Eletivo – Podemos considerar como eletivo todo ato que possa ser previsto
com três dias de antecedência ou articulado a um ato que possa ser previs-
to com três dias de antecedência.



2 8 6

○

○

• Não-Eletivo – Podemos considerar não-eletivo todo ato que não possa ser
previsto ou programado com três dias de antecedência.

Necessidade de hospitalização

• H – Hospitalização de um ou mais dias necessária
• NH – Hospitalização não necessária

Duração da hospitalização

• D – Hospitalização igual ou inferior a 24 horas
• S – Hospitalização superior a 24 horas e inferior a 5 dias
• SS – Hospitalização superior a 5 e inferior a 15 dias
• P – Hospitalização superior a 15 dias

Necessidade de tecnologia

• In – Tecnologia disponível no Serviço
• SH – Tecnologia disponível em outro serviço do hospital
• Ex – Tecnologia não disponível no hospital, compartilhada com outros

serviços externos
A análise das modalidades assistenciais implica o preenchimento prático de

duas matrizes:
• matriz de segmentação de patologias (formato 6)
• matriz de segmentação de tecnologias (formato 7)

Relacionar os parceiros e concorrentes por segmento (formato 9)

Consiste em relacionar as instituições que realizam atividades comuns ou
específicas referidas ao segmento, classificando-as em parceiras ou concorren-
tes. É importante destacar que este item pressupõe a realização da segmentação
estratégica (fase seguinte).
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A Segmentação Estratégica (formato 8)

O objetivo desta etapa é definir subgrupos homogêneos de atividade,
chamados segmentos. Estes seriam os produtos básicos de uma especialidade
(formato 6).

A segmentação é uma análise multicritérios, que visa a avaliar as semelhan-
ças e diferenças entre as atividades existentes em uma especialidade. Cada um
dos subgrupos escolhidos deve compreender um grupo de atividades caracteri-
zadas pelas semelhanças em função dos critérios de análise. Estes critérios, em-
bora numerosos a priori, são reduzidos, na prática, a um elenco mais limitado.
Este recorte é situacional, ou seja, depende do projeto político da direção de cada
hospital (e da coordenação da Área Programática), dos projetos e motivações dos
profissionais das especialidades envolvidas, das necessidades de diferenciação es-
tratégica em função dos referidos projetos/objetivos e, ainda, das demandas/ne-
cessidades levantadas na área populacional atendida pelos hospitais.

Os critérios de segmentação são:
• as patologias: tipo e localização da patologia, nível de complexidade, imbricações;
• as condições de atendimento: necessidade de internação convencional ou especí-

fica (leitos de isolamento), programabilidade;
• as tecnologias implementadas: necessidade de dispor de uma capacidade técnica

específica;
• as competências requeridas: grau de sofisticação dentro da especialidade, recur-

so à competência de diversos especialistas;
• a concorrência: número de profissionais exercendo a atividade e meios a sua

disposição;
• o tipo de população envolvida (idade...);
• o lugar da atividade em uma rede de cuidados: emergência, diagnóstico, tratamen-

to, acompanhamento, educação e prevenção.
Ao final do processo de segmentação, será necessário verificar que ne-

nhum elemento importante de heterogeneidade subsista dentro de cada seg-
mento definido, e que, ao contrário, não exista similitude muito flagrante entre
dois segmentos.

Um segmento estratégico validado será composto de atividades que po-
dem ser avaliadas globalmente sob o prisma do interesse que representam
para o hospital e sob o ângulo das competências necessárias para se ter uma
posição de excelência.
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Análise do Valor ou da Capacidade de Atração do
Segmento (formato 10)

A análise do valor supõe uma análise multicritérios, orientada por pergun-
tas específicas. Os critérios valorados são:

Possibilidade de crescimento (importância social do segmento e
capacidade de desenvolvimento tecnológico)

A aplicação deste critério supõe a seguinte pergunta básica: Quais são as
possibilidades de progressão da atividade no futuro:
• em função dos fatores de risco (idade, sexo, grupo social, situação epidemio-

lógica...)
• em função da evolução tecnológica ou do savoir-faire (novas terapêuticas)?

Aqui deve-se considerar o potencial de crescimento teórico em função dos
cenários epidemiológico e tecnológico que condicionam a demanda potencial.
Restrições ao crescimento como a capacidade instalada, os equipamentos e ou-
tros deveriam ser contempladas por referência a outros critérios.

Nota alta: Forte crescimento
Nota baixa: Diminuição importante

Intensidade da concorrência

Neste caso, trata-se de saber a quantidade de concorrentes existentes na
área de referência. Perguntas como as seguintes devem ser formuladas: Quantas
instituições públicas e privadas exercem uma atividade similar na zona de influ-
ência do hospital? Qual é a sua contribuição à rede de cuidados (o que fazem)?
Quantos concorrentes estão já instalados? Quais são seus meios materiais e
financeiros? Qual é a previsão da instalação de novos concorrentes?

Nota forte: poucos concorrentes
Nota baixa: muitos concorrentes
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Investimento (como barreira à entrada)

Aqui procuramos saber se o investimento necessário (em instalações, equi-
pamentos e competências médicas específicas) para ser competitivo no seg-
mento específico constitui ou não uma barreira à nossa entrada a à de concor-
rentes eventuais. Quando o tamanho do investimento a ser feito é grande e não
há previsão (ou condições) de realizá-lo, considera-se difícil penetrar no seg-
mento ou continuar a desenvolvê-lo. Neste caso, de não controle de um inves-
timento necessário elevado, haveria uma desvalorização do segmento no tocan-
te a este critério. Em relação a este critério, teria de ser dada uma nota baixa ao
segmento. Quando se considera que não haveria barreiras à nossa entrada pelo
fato de controlarmos o investimento necessário elevado, a nota a ser dada teria
de ser forte. Neste caso, o grande investimento realizado e a ser complementa-
do no futuro opera como uma vantagem competitiva nossa e como eventual
barreira á entrada de concorrentes.

Nota alta: Investimento necessário elevado controlável
Nota baixa: Investimento necessário fracamente controlável
Quando o investimento necessário não é considerável (não constitui uma

barreira) e é controlado por nós, prefere-se uma nota mais intermediária, menor
relativamente à nota dada a um tipo de investimento necessário elevado contro-
lado. Isto porque, nesse caso, todos podem realizar com facilidade o investimen-
to necessário, isto é, o tamanho do investimento necessário não é barreira à
entrada dos outros , configurando-se uma situação em que nosso nível de inves-
timento não representa uma provável vantagem comparativa.

Sinergias

Procura-se saber:
• se, no nível da atividade, existe (ou poderia existir) alguma forma de inte-

gração ou de política de colaboração com outros serviços do hospital (com-
petências compartilhadas);

• se, no nível da atividade, é possível a utilização em comum de locais e de
meios logísticos com outros serviços (do hospital).
Nota alta: colaboração elevada/equipamentos e infra-estruturas comparti-
lhados
Nota baixa: não colaboração/não há utilização comum
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Motivação interna

Interessa a vocês particularmente a atividade do segmento? Estão vocês
dispostos a transferir recursos para desenvolver estas atividades? Há um nível de
comprometimento razoável em relação ao segmento?

Nota forte: motivação forte
Nota baixa: motivação fraca

Possibilidades de parceria externa

A atividade permite estabelecer uma rede de colaboração com instituições
ou profissionais externos ou com outros especialistas da disciplina específica?
(incluir aqui os serviços que referem pacientes para o hospital).

Nota alta: potencial elevado
Nota baixa: não colaboração prevista

Potencial regional

Este segmento compreende uma atividade importante de atração de clien-
tela municipal?

Nota alta: poder de atração municipal ou estadual
Nota baixa: poder de atração somente local (área)

Potencial local

O segmento desenvolve uma atividade local importante (dentro da área
programática)?

Nota alta: forte poder de atração local
Nota baixa: fraco poder de atração local

Potencial de ensino e pesquisa

Este segmento compreende um volume de atividade importante de ensino
e de pesquisa?

Nota alta: atividade de ensino e pesquisa
Nota baixa: rotina
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Contribuição para o projeto político (ou para o projeto de
missão) do hospital

Em que medida o desenvolvimento do segmento é coerente com a definição
geral da missão do hospital? O desenvolvimento do segmento foi pensado como
prioritário para o projeto geral defendido  para o hospital? Neste caso, considerar a
natureza do Hospital – se é geral, especializado ou uma combinação de ambos.

Nota alta: segmento funcional ao projeto geral de missão
Nota baixa: segmento redundante, não prioritário

Contribuição para a imagem externa

Este segmento permite criar ou desenvolver uma imagem positiva diante
da ambiência (sistema de referência, redação de jornais científicos, grande públi-
co, decisores locais...)?

Nota alta: contribuição à imagem forte
Nota baixa: sem impacto sobre a imagem
Os técnicos franceses utilizam outros critérios eventuais:

• Capacidade de transferir tecnologia
• Capacidade de incorporação tecnológica através de uma parceria com cen-

tros de ponta
• Capacidade de trazer recursos externos
• Custo variável da atividade (nota alta para um custo relativamente menor)

O investimento poderia ser desdobrado em equipamentos/tecnologia, re-
cursos humanos especializados e capacidade instalada ( o que corresponderia a
trabalhar com três subcritérios).

O potencial de pesquisa e ensino também podem ser separados.
Cada critério tem um peso percentual (p) definido anteriormente. Este peso

percentual corresponderia ao grau de aplicabilidade, à importância  ou à perti-
nência de cada critério em função das características concretas da Especialidade,
tais como a natureza político-administrativa do hospital onde se insere, o nível
de complexidade, o nível de concorrência na  área, a visão política da direção
estratégica, etc. Este peso é dado situacionalmente pelo grupo em função da
Especialidade e é um peso uniforme para todos os Segmentos da Especialidade.
A cada critério corresponde uma nota de 0/20 (n), dado a cada Segmento da
Especialidade. O valor global do segmento dependerá dos scores específicos, é o
somatório dos mesmos  (S = p x n).
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Na definição do peso (ou distribuição de 100 pontos pelos critérios), algu-
mas perguntas podem ser formuladas:
• O crescimento é um objetivo que faça parte de seu projeto de trabalho?

Em que medida se espera um crescimento relevante ou não da especialida-
de no futuro?

• Em que medida a concorrência afeta a sua especialidade? Aplica-se este
critério a sua realidade? Quando não há muita concorrência, é indicado
atribuir pouco peso ao critério. Correlativamente, o critério possibilidade
de crescimento pode ganhar mais importância.

• O investimento necessário à sua especialidade é elevado? (em tese, não im-
porta se você o controla ou não). Priorize equipamentos e tecnologias.
Quando a especialidade não precisa de um investimento muito elevado (pou-
co peso), pode ganhar importância  relativa o fator motivação dos recursos
humanos.

• O potencial de sinergias e parceiras externas é elevado? Ou a sua especiali-
dade dispensa ou precisa de poucas sinergias e parcerias?

• Que tipo de potencial de atração de clientela  a sua especialidade prioriza?
• Em que medida a sua especialidade é vista pela direção estratégica como

um dos carros-chefe do Hospital? Sua especialidade contribui de maneira
decisiva para melhorar a imagem externa do hospital?

• As atividades de ensino e de pesquisa adquirem relevância dentro da espe-
cialidade?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Análise da Posição Competitiva (da Detenção dos Fatores
Estratégicos de Êxito) do Segmento (formato 11)

Consiste em:
• Listar de 5 a 10 (sem rigidez) fatores estratégicos de êxito do segmento em

pauta. São vantagens, condições positivas para desempenhar com êxito a
atividade.
São exemplos:  a existência de um bom sistema de emergência que atenda

no domicílio e nas ruas, para a Neurologia, onde o fator tempo é essencial no
transporte de pacientes; um bom relacionamento com profissionais e institui-
ções da rede, capazes de encaminhar pacientes; um bom sistema de acolhimen-
to, aumentando a qualidade de atendimento; a disponibilidade de equipamentos,
como um tomógrafo computadorizado; um bom sistema laboratorial; etc.
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São condições cuja posse permite discriminar entre estabelecimentos em
termos de posição de vanguarda. Em geral, são capacidades ou competências
profissionais, capacidades tecnológicas e financeiras, relacionais, de efeito dis-
criminante. Estas condições ou recursos não são necessariamente controlados
por nós. São fatores necessários idealmente ao desenvolvimento de um tipo de
atendimento de alto nível de qualidade, de ponta.
• Avaliar, dando nota (0/20), o grau de controle de cada um destes fatores

por parte do hospital.
• Estimar o valor global da posição competitiva do segmento, considerando

que a cada fator deve ser atribuído um peso (%) determinado.
• Fazer o mesmo em relação aos concorrentes.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Porta-Fólio de Atividades (formato 12)

É um gráfico cuja abcissa corresponde à posição competitiva, e a ordenada,
ao valor dos segmentos. Os segmentos são posicionados neste gráfico, dividido
em quatro quadrantes. A partir da análise do porta-fólio deve ser definida a estra-
tégia que consiste em estabelecer três possibilidades de objetivos por segmento:
• desenvolver, priorizar um segmento;
• estabilizar um segmento;
• diminuir o recrutamento de clientela para um segmento (formato 13).

O porta-fólio permite uma visão de conjunto da especialidade, comparar a
posição estratégica dos segmentos e estabelecer prioridades entre os mesmos.
Ele deveria dar lugar a uma reflexão sobre o plano de desenvolvimento específi-
co de cada segmento, sobre o tipo de estratégia a ser seguida em cada caso:
diferenciação; custos e/ou focalização de atividades.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

O Plano de Ação (formato 14)

Inclui as atividades visando ao cumprimento da estratégia derivada da aná-
lise do portafólio. Precisa recursos, produtos, resultados e indicadores de acom-
panhamento das ações.

Mais considerações sobre Estratégia e Plano:
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Tipos de estratégia:
• Desenvolver um segmento: identificar as atividades que deve ser expandidas,

priorizadas, desenvolvidas particularmente. Este objetivo em geral se con-
funde com a estratégia de diferenciação ou de agregação de um plus de valor
percebido como melhora de qualidade, podendo implicar mais custos, em
investimentos específicos para enfrentar os pontos fracos típicos dos FCS.
O desafio, aqui, seria buscar a estratégia de diferenciação que envolvesse
relativamente menos custos.

• Manter ou estabilizar um segmento: definir os segmentos que devem ser  manti-
dos em “banho-maria”, no mesmo nível de desenvolvimento histórico, se
possível reduzindo custos. Aqui podem constar segmentos de alta compe-
titividade e valor, os quais poderiam ser apenas mantidos na atual posição,
reduzindo custos e liberando recursos para outras atividades.

• Reduzir o recrutamento da clientela para um segmento: definir quais segmentos
seria necessário recortar ou focalizar, desestimular, diminuir, negociando a
transferência parcial ou total de atividades para a rede (entende-se por foca-
lização privilegiar um determinado tipo de usuário ou nosologia).
Para Porter (1982), haveria  três estratégias genéricas, maisbem discutidas

adiante a partir da obra de Crémadez & Grateau (1997): diferenciação, que im-
plicaria definir uma oferta única, exclusiva, diferenciada, percebida por todos
como superior qualitativamente, cujo acesso também poderia ser diferenciado;
liderança no custo, que representaria diminuir custos para liberar recursos para
outros segmentos, sem comprometer a qualidade; focalização (que pode cursar
como estratégia de custos e/ou diferenciação).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Elaboração dos Planos de Ação

Os planos incluem os esforços a serem realizados para agir sobre a rede de
médicos de consultório (que referem pacientes), para implementar associações, para
formar médicos e pessoal paramédico, para comunicar o savoir-faire controlado, para
adquirir novas tecnologias, para implementar novos modos de atenção etc.

O Plano de Ação é o ‘que fazer’ para implementar a Estratégia. Consistiria
em um conjunto de atividades, tais como:
• Formas de apropriação/desenvolvimento dos fatores-chave de sucesso

visando a enfrentar os pontos fracos identificados na análise incorporação
de tecnologias e de recursos humanos,  treinamentos, desenvolvimento de
fatores de qualidade etc.
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• Ações de negociação e de comunicação internas ao hospital e com a rede,
incluindo o estabelecimento de sinergias e parcerias externas.

• Ações visando a revalorizar um segmento, a intervir sobre algum critério da
análise do valor de baixo score, passível de intervenção (quando a decisão
política é de buscar aumentar o valor).

• Ações visando a modificar o modelo assistencial, as formas de atendimen-
to  que caracterizam um determinado segmento, o perfil de tecnologias
utilizadas.

• Ações de natureza social e intersetorial.
• Ações que desenvolvam objetivos tipicamente médicos, como determina-

das pesquisas.
A consolidação de um plano de ação é um contínuo retomar da análise

estratégica do valor e da posição competitiva, visando aumentar o controle dos
FCS, para melhorar a posição estratégica geral.

O plano culmina com a definição dos indicadores de monitoramento das
ações para que seja possível acompanhar as mudanças propostas.
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Formato 1
Descrição das Atividades

As Patologias
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Formato 2
Descrição das Atividades

As Tecnologias
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Formato 3
Quadro da Oferta de Atividades 1 (por especialidade)

                   Lagoa  Ipanema

     Outros hospitais da área Não disponível na área
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Formato 4
Quadro da Oferta de Atividades 2 (por especialidade)

  Comum hospital/concorrência Específico à concorrência

       Específico ao hospital Não disponível na área
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Formato 5
Matriz Patologias/Tecnologias

Patologias

Tecnologias

Classificar as tecnologias, utilizando os seguintes símbolos:
D – Tecnologia utilizada no diagnóstico e/ou no acompanhamento
T – Tecnologia utilizada no tratamento
Poderá incluir também a freqüência da utilização da tecnologia
D+ /T+  – Utilização quase sistemática
D ±/T± – Utilização freqüente (ao redor de 50%)
D-/T – Utilização excepcional
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Formato 6
Matriz de Segmentação de Patologias

 
Componentes 1)E/NE 2)H/NH 3) D/S/SS/P 4)IN/SH/EX 

     

     

     

     

     

     

     

1) Eletivo/Não-Eletivo
2) Necessidade de Hospitalização (Hospitalização/Não Hosp.)
3) Duração da Hospitalização (dia (D), semanal (S), até duas semanas (SS),

prolongada (P))
4) Disponibilidade interna ou externa (à especialidade) das tecnologias neces-

sárias ou implementadas.
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Componentes 1)E/NP 2)H/NH 3) D/S/SS/P 4)IN/SH/EX 

     

Formato 7
Matriz de Segmentação de Tecnologias

1) Eletivo/Não-Eletivo
2) Necessidade de Hospitalização (Hospitalização/Não Hosp.)
3) Duração da Hospitalização (dia (D), semanal (S), até duas semanas (SS),

prolongada (P))
4) As tecnologias necessárias estão disponíveis no Serviço (IN), no Hospital

(SH) ou externamente (EX)
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Formato 8

Segmentação Estratégica

Serviço:

Segmentos:
1)
2)
3)
4)



3 0 4

○

○

Formato 9
Quadro de Parceiros e Concorrentes (por segmento)

        Instituição         P        C

Parceiros: P
Concorrentes: C
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Formato 10
Avaliação do Valor (Capacidade de Atração) do Segmento

Valor Segmento 100  0,0 

 
Critérios de avaliação 

Peso 
% 

Nota / 
20 

Score 
(= p x n) 

Possibilidades de crescimento    

Intensidade da concorrência    

Investimento (barreiras à entrada)    

Sinergias (no nível de competências e infraestruturas 
compartilhadas) 

   

Motivação interna    

Possibilidades parceria externa    

Potencial regional    

Potencial local    

Potencial de ensino e pesquisa    

Contribuição para o projeto político geral do hospital    

Contribuição para a imagem externa    
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Formato 12
Porta-Fólio de Atividades

   Serviço ou Especialidade

+

_
– +

Va
lo

r
(s

eg
m

en
to

s)

Posição Competitiva
(segmentos)
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Formato 13

Estratégia de Atuação (Objetivos)
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Formato 14
Quadro de Ações e Acompanhamento

  Ações  Recursos  Produto  Resultado  Indicador  Fórmula
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