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Planejamento estratégico 

Conteúdo 

Planejamento estratégico-situacional. Desenho e monitoramento de pla

nos. 

A leitura deve permitir: 

• Reconhecer a importância do planejamento estratégico-situa cio

nal para o planejamento das ações de saúde, e o articuÍar à construção 

de viabilidade de planos, ao monitoramento e à avaliação, em Vigilân

cia Sanitária. 

• Apreender a lógica do planejamento estratégico-situacional e de 

seus principais elementos teóricos e metodológicos - teoria da produ

ção social, conceito de situação, problema, ato r e outros; adquirir capa

cidade para aplicar esses elementos. 

• Selecionar, descrever e explicar problemas de saúde, e desenhar 
planos estratégicos de intervenção sobre os mesmos. 
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Planejamento estratégico 

Marilene de Castilho Sá, Vera Lúcia Edais Pepe 

Introdução 

As imensas dificuldades, em nosso país, para as ações de Vigilância 
Sanitária serem efetivas podem ser melhor compreendidas se conside
ramos o alto grau de complexidade do objeto de intervenção das mes
mas, e a baixa capacidade de regulação e controle do poder público 
sobre esse objeto. Assim, é necessário aumentar a governabilidade do 

Estado sobre as complexas e múltiplas variáveis intervenientes e rela

ções presentes nos processos de produção, circulação e consumo de 
bens e prestação de serviços que interferem nas condições de saúde das 
populações e no meio ambiente. 

Para atuar nesta área, com alguma probabilidade de êxito, leis, 
códigos sanitários, conhecimentos, tecnologias e recursos materiais são 
indispensáve"is, mas insuficientes. É preciso ter poder e legitimidade 
para que leis e códigos sanitários se cumpram, para que conhecimentos 
e tecnologias sejam aplicados e recursos materiais estejam disponíveis e 
sejam adequadamente utilizados. Enfim, além de uma boa capacidade 
de governo (capacidade de fazer/saber fazer), a viabilidade (possibilida
de de implementação) do projeto da Vigilância Sanitária está condicio-
nada à possibilidade de um aumento considerável da governabilidade governabilidade 

(grau de controle sobre as variáveis intervenientes no "jogo") do poder 
público sobre os processos sociais, políticos e econômicos que com-
põem o objeto de trabalho da Vigilância Sanitária. 

Os conceitos de capacidade de governo, governabilidade, poder e 
viabilidade são alguns dos conceitos centrais do arsenal teórico-meto

dológico do planejamento estratégico-situacional, desenvolvido por Car
los Matus, um dos principais formuladores do enfoque estratégico de 



198 Planejamento estratégico 

enfoque normativo 

de planejamento 

planejamento na América Latina. Nesse enfoque, a escassez de recur

sos não diz respeito apenas aos recursos econômicos. O poder também 

é um recurso escasso, talvez o mais importante de todos, pois indispen

sável para a produção de mudanças na realidade social. A desconside
ração dessa questão explica, em grande parte, os equívocos e fracassos 

das práticas tradicionais de planejamento econômico-social na América 
Latina, desenvolvidas segundo um enfoque tecnocrático e economicis

ta, a que se convencionou chamar enfoque normativo de planejamento. 

Em linhas gerais, este enfoque apresenta as seguintes característi

cas: 1) Dá primazia a categorias econômicas, como recursos, produção, 

produtividade, eficiência, custo-benefício econômico, etc; 2) Não reco

nhece as dimensões políticas que fazem parte da realidade sobre a qual 

se planeja, previlegiando a racionalidade técnica na orientação dos pro

cessos sociais de definição de prioridades e alocação de recursos; 3) 
Considera que apenas um ator planeja e que só existe uma explicação 

da realidade; 4) Considera ser possível prever e controlar os processos 

sociais através da racionalidade técnica; 5) Considera o plano uma nor

ma a ser cumprida para se alcançar um objetivo, definido apenas atra

vés de critérios técnicos. 

Muitas dessas características ainda persistem nos processos de pla

nejamento e gestão do setor saúde. O planejamento é realizado em eta

pas separadas, de modo burocrático, raramente é executado e nunca 
avaliado. O esforço de captação de recursos nem sempre está voltado 
para atender as reais necessidades de saúde da população, a participa
ção dos profissionais de saúde ainda é incipiente, e a participação da 

população ainda se restringe, quando muito, à representação de entida

des civis nos Conselhos de Saúde. Nessa perspectiva, pode-se entender 

a profunda dissociação entre os processos formais de planejamento e o 
efetivo processo de tomada de decisão e de execução das ações em saúde. 

Diante deste quadro, põe-se a seguinte questão: É possível o plane
jamento em saúde contribuir para a construção do SUS e, em particu

lar, para o fortalecimento da Vigilância Sanitária? 
Acreditamos que sim, embora o planejamento não seja uma fórmu

la mágica para a solução de problemas. O planejamento pode contribuir 
para ampliar a capacidade de governo e aumentar a governabilidade da 
Vigilância Sanitária. O enfoque estratégico de planejamento e, mais 

especificamente, a proposta metodológica do planejamento estratégico

situacional, aumenta o poder de explicação dos problemas e pode aju

dar a sistematizar o raciocínio estratégico, muitas vezes realizado intui

tivamente por quem governa. 
Oenfoque estratégico de planejamento social se desenvolveu, na 

América Latina, especialmente na segunda metade dos anos 70, desde 



o reconhecimento dos limites do enfoque normativo para lidar com a 

complexidade, a contradição, a fragmentação e a incerteza característi

cas dos processos sociais. (Sá & Artmann, 1994) 

Entre os pressupostos e características gerais do planejamento 

estratégico podemos destacar: 

• é um enfoque político, o poder é uma categoria de análise central. 

• diferentes atores têm diferentes visões sobre a realidade, diferen
tes graus de poder e diferentes interesses. Não há um único sujeito do 

planejamento. 

• não se podem fazer predições sobre a realidade social, pois é con
flitiva e marcada pela complexidade e pela incerteza. 

• planejar é realizar um cálculo sistemático, interativo (no sentido 

da relação com outros atores) e probabilístico. É um processo complexo 
e exige a articulação constante entre presente e futuro. 

• os recursos econômicos não são os únicos recursos escassos. É 
necessário garantir "recursos de poder" para implementar as mudanças 

desejadas. 

• o poder é uma capacidade, ou acumulação, capacidade de produ
ção de fatos, capacidade de ação. Manifesta-se de várias formas - como um 

poder técnico, um poder político ou um poder administrativo. (Testa, 1995) 

• planejar é um processo contínuo, sem separação rígida entre eta

pas, que se interpenetram. Este processo deve ser avaliado constante

mente, em função do alcance da proposta de mudança. Planejamento e 
ação/execução são indissociáveis (planejar é governar). 

o planejamento estratégico-situacional (PES) 

o texto que se segue se apóÍa, fundamentamente, nos trabalhos de 
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Carlos Matus, idealizador do enfoque de planejamento estratégico- Carlos Matus 
situacional (Matus, 1987, 1993, 1994-a, 1994-b, 1996-a, 1996-b). Este en-
foque refere-se à arte de governar em situações de poder compartido, 
considera a existência de vários atores em um jogo de conflito e coope-
ração . Propõe-se a ser um método e uma teoria de planejamento estra-

tégico público. E pode servir aos dirigentes, no governo ou na oposição, 
bem como a organizações da sociedade civil. 

O PES não é só teoria e técnica, tampouco é um cálculo determinís
tico, com um só resultado possível. A teoria e os métodos são importan

tes mas insuficientes para um ator ter êxito na execução de seus planos. 
As habilidades pessoais, a experiência, a criatividade e a sensibilidade 

dos atores são importantes. Planejar também é arte, onde os problemas 
admitem distintas soluções, conforme os atores que os considerem. 
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recursos de cálculo 

o planejamento estratégico-situacional é um cálculo que precede e 
preside a ação. Planejar é governar, é conduzir conscientemente os 
acontecimentos no rumo desejado. É transformar variáveis que não 
controlamos em variáveis que controlamos. 

No entanto, a realidade social, por sua complexidade, resiste a ser 
conduzida, a ser governada, e não depende apenas de nossa ação. Há as 
ações dos outros atores, as surpresas, as manifestações da natureza, 

uma série de circunstâncias, previsíveis, sobre as quais não temos con
trole e outras que sequer somos capazes de imaginar. 

Nesta luta contra a incerteza e na busca de governabilidade, o pla
nejamento apresenta recursos de cálculo, que devem ser usados ampla
mente, de forma combinada. São eles: 

• capacidade de predição: é o mais frágil de todos os recursos; pres
supõe a capacidade de acertar numa só tentativa e numa só aposta 
sobre o futuro. Os planos tradicionais, sem cenários, operam apenas 
com este recurso. Nos sistemas que seguem leis, a capacidade de predi

ção é alta, nos sistemas criativos, muito limitada. 

• capacidade de previsão: um pouco menos frágil que a anterior. É, 
também, uma aposta sobre o futuro, mas não é cega; considera várias 
possibilidades de cenários, e formula, para cada um, um plano alterna
tivo. 

• capacidade de reação veloz ante as surpresas: significa capacida
de de corrigir cálculos, de atualizar planos e de atuar velozmente. Tal 
capacidade, no entanto, não se consegue espontaneamente. Os sistemas 
de direção e gerência de qualquer organização devem estar preparados 
para reagir velozmente; essa reação só é possível com informação opor

tuna, em tempo eficaz, ou mesmo em tempo real. Assim, um bom siste

ma de monitoramento, que utilize sinais de atenção e alarme sobre o 
comportamento de indicadores, estrategicamente selecionados, tem 
muita importância. 

• capacidade de aprendizagem com os erros: recurso fundamental 
para não se ter de pagar o preço da repetição de um erro. Tal aprendi
zagem tampouco é espontânea, e depende da potência de nossos méto
dos. 

Estes recursos de cálculo só poderão ser efetivamente utilizados se 
acompanhados de uma mudança de mentalidades e de cultura nas orga

nizações. É preciso, por exemplo, que os gestores se ocupem não só dos 
problemas atuais mas dos potenciais, isto é, levem também a sério os 
sinais de atenção, e atuem preventivamente. É preciso igualmente que, 
no dia a dia das organizações, haja domínio do plano sobre a improvisa
ção, isto é, que as decisões se justifiquem, ou se fundamentem, em um 

plano. 



Todos os recursos de cálculo mencionados visam reduzir a margem 

de erro e melhorar a qualidade das ações. No entanto, a capacidade de 
agir, isto é, de produzir coisas, bens, serviços, idéias, conhecimentos, va
lores, leis, enfim, a capacidade de produzir fatos sociais, depende, essen

cialmente, dos recursos disponíveis e da habilidade para os utilizar bem. 
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Em planejamento estratégico-situacional, os recursos se agrupam recursos 

em quatro categorias ou tipos: econômicos, cognitivos (conhecimentos, 
saberes, valores, tecnologias, experiências, informações, etc.), organiza-

tivos (infra-estrutura, apoio logístico ou operacional, modelos ou estru-
turas organizacionais, redes de comunicação, etc.) e políticos (votos, 
apoios, adesões, afiliações, carisma, capacidade de influenciar ou poder 

de tomar decisões, etc.). 
Esses recursos são escassos, e constituem capacidades de produ

ção. Ao serem utilizados na produção de ações, podem contribuir para 

aumentar ou para diminuir a capacidade de produção do ator que os 
utiliza, e gerar novas acumulações ou, ao contrário, desacumulações. 
Thdo depende da forma de administrar os recursos e dos resultados das 
ações produzidas com os mesmos. 

Assim, conduzir ou planejar é fazer um cálculo permanente de 
vários recursos escassos (Figura 1). 

Figura 1 Produção de fatos sociais 

Recursos Fatos sociais 

(acurnulação/desacurnulação) 

o ator e o triângulo de governo 

Um ator social é uma organização e, em alguns casos, até mesmo 
uma pessoa/uma personalidade. Um ator social cumpre os seguintes 
requisitos: tem um projeto político; controla algum recurso relevante, 
ou variáveis importantes para a situação; tem força e, por conseguinte, 
tem capacidade de produzir fatos no "jogo social"; tem organização está
velou, no caso de uma personalidade, tem uma presença forte, capaz 
de influenciar/conduzir um coletivo social. 
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governar Governar exige a articulação constante de três variáveis: 

• projeto de governo (P): refere-se ao conteúdo propositivo do pro
jeto de ação, ou plano, que um ator visa implementar para alcançar 
seus objetivos (o que fazer). 

• capacidade de governo (C): é uma capacidade de condução ou 

direção (capacidade de fazer). Refere-se ao acervo de técnicas, métodos, 

habilidades e experiências de um ator, e de sua equipe de governo, para 

conduzir o processo social a objetivos determinados, dados a governabi
lidade do sistema e o conteúdo propositivo do projeto de governo. 

• governabilidade do sistema (G): é uma relação entre as variáveis 
que o ator controla, e não controla, no processo de governo, pondera

das pelo valor, ou peso, dessas variáveis para a ação do ator. Quanto 
mais variáveis decisivas o ator controla, maior é a sua liberdade de ação 

e maior sua governabilidade sobre o sistema. 

A interdependência destas variáveis se representa, graficamente, 
como um triângulo, como na Figura 2. 

Figura 2 Triângulo de governo 

p 

Tu 
G ~<~------------~~ C 

A relação "Eu-Tu", no centro do triângulo, é uma referência à 

necessidade de se considerar a situação dos demais atores na articula
ção das variáveis. 

Examinando a dinâmica do triângulo de governo, podemos observar: 

• qualquer que seja a posição ocupada por um ator (seja ele coor
denador de um sistema estadual ou municipal de Vigilância Sanitária, 

ou Secretário de Saúde) o conteúdo propositivo de seu Projeto de gover
no (de seu plano) e sua qualidade não são produtos, apenas, das circuns
tâncias em que este ator se encontra, dos problemas que enfrenta e de 

seus interesses, mas também de sua Capacidade de governo. Inclui-se 
aí sua capacidade de selecionar corretamente os problemas a serem 



enfrentados, aprofundar a explicação dos mesmos e propor soluções 
criativas e eficazes. Por outro lado, a possibilidade de realização de um 

projeto de governo depende da Governabilidade do ator sobre o siste
ma; quanto mais ambicioso o projeto, maiores as exigências de Gover

nabilidade para implementá-lo. 
• a Governabilidade depende do ato r em questão, das exigências 

postas por seu Projeto de governo e de sua Capacidade de governo. A 

realidade não é igualmente governável para os distintos atores, pois eles 

controlam diferentes proporções de variáveis do sistema e têm Projetos 
com diferentes graus de ambição . Além disso, quanto maior for a Capa
cidade de governo de um ator, maior será a Governabilidade do sistema 

para ele. 
• assim, por exemplo, um projeto de fortalecimento do Sistema de 

Vigilância Sanitária de um Estado, que proponha um maior controle 

sobre as atividades dos laboratórios farmacêuticos, tende a exigir maior 

Governabilidade para sua implementação do que um projeto que ape

nas redistribua, entre o Estado e os Municípios, responsabilidades e 

competências. Por sua vez, a Governabilidade para a execução daquele 

mesmo projeto é, em tese, maior para o ator Governador do Estado do 

que para o ator Coordenador Estadual da Vigilância Sanitária. 

• a Capacidade de governo pode ser definida como capacidade de 
gerar e controlar ações, e se expressa na capacidade de direção e de 
gerência. Neste sentido, o domínio de técnicas potentes de planeja

mento é um dos fatores mais importantes na determinação da Capaci

dade de governo de uma equipe. Buscar ampliar a Capacidade de go

verno como meio para definir projetos eficazes, e para aumentar a Go

vernabilidade para implementá-los, devem ser as preocupações cen
trais de um ator. 

o conceito de situação e o processo de produção social 

Quando se está imerso numa problemática de governo ou de gerên
cia, isto é, numa situação de ter que tomar decisões e produzir ações 

que transformem a realidade, enxergam-se problemas e oportunidades 
para enfrentá-los. Problemas que não se circunscrevem a um único 

setor - como o da saúde ou educação - e tampouco podem ser explica
dos por uma única disciplina científica. 

Além disso, a produção de um fato num domínio, ou setor, da rea
lidade tem conseqüências em outros setores. Portanto, mesmo quando 

se atua em um único setor, como o da saúde, é preciso saber avaliar e 
tentar governar, também, as conseqüências dessas ações em outros 
setores. 
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explicação situacional 

Teoria da Produção 

Social 

Assim, diante da necessidade de uma apreciação de conjunto da 
realidade, de uma visão mais integradora, que, ao mesmo tempo, des
taque as partes relevantes para a ação do ator que a considera, o pla
nejamento estratégico-situacional (PES) lança mão do conceito de situa

ção e da noção de produção social. E busca construir uma Teoria da 
Produção Social. 

A situação é uma apreciação de conjunto da realidade, feita por 
um ator, considerando as ações que pretende realizar para alcançar 
seus objetivos. A explicação situacional se diferencia do diagnóstico 
tradicional por ser uma análise da realidade dirigida para a ação. Para 
ser eficaz, essa análise deve conter os aspectos relevantes para a ação do 
ator. 

Assim , o conceito de situação permite articular conhecimentos pro
venientes das ciências às experiências e percepções dos atores no mo
mento de sua ação . 

O conceito de situação remete à idéia de se estar numa situação, 
de se conhecer e explicar uma realidade de dentro da mesma, ou a par
tir de uma situação. A situação é o que dá significado à ação de um ator, 
o significado não existe fora da situação. Não podemos compreender a 
ação do outro se não nos colocarmos em sua situação, e entendermos 
como ele explica a realidade. Isto é de fundamental importância para o 
planejamento estratégico, pois para lidar eficazmente com o outro é 
preciso conhecer suas motivações e se antecipar às suas ações, que 

dependem de sua explicação situacional, seja ela verdadeira, falsa , 
racional ou irracional, segundo nosso ponto de vista . 

Assim, diferentemente do diagnóstico tradicional de planejamento 
a explicação situacional é, ao mesmo tempo, "totalizante" e seletiva (é 
uma apreciação de conjunto, que destaca apenas as partes relevantes 
para a ação do ator), auto-referencial e policêntrica (está referida a um 
ator e a sua situação , mas considera as visões dos demais atores impor
tantes para a manutenção, ou para a solução dos problemas). 

Do mesmo modo, a Teoria da Produção Social também permite 
uma visão integral da realidade, além de uma explicação aprofundada 
dos problemas e suas causas. 

O conceito de produção social abrange tudo que o homem cria 
(valores, ideologias, organizações, instituições, partidos políticos, nor
mas/ ciências, arte, etc), a partir de uma diversidade de recursos de 
naturezas distintas (econômicos, cognitivos, políticos, organizativos) . 

Todos esses recursos, e as formas como os mesmos se organizam, cons
tituem as capacidades de produção (ou acumulações) sociais. Todos os 
fatos ou fenômenos que podem ser produzidos, isto é, todos os fluxos 
de produção, bem como todas as capacidades de produção ou acumula-



ções, encontram-se num espaço de variedade do possível, definido pela 

regras básicas do processo de produção. 
O processo de produção social pode ser comparado a um jogo. É 

criativo, conflitante, é quase impossível predizer as jogadas, que equi

valem às ações dos atores sociais, que lançam mão de seus recursos 
(suas "cartas") para produzirem suas jogadas. Através dessas jogadas 
(dos fluxos de produção) os jogadores (atores) acumulam ou desacumu
Iam recursos, isto é, podem aumentar ou diminuir suas capacidades de 
produção. 

Um jogo possui regras, assim como o sistema social. Essas regras 
básicas definem as acumulações e fluxos de produção possíveis. No sis
tema social, estas regras básicas definem, em última instância, os siste
mas jurídico-político, econômico e cultural/ideológico. Não se consti
tuem apenas de leis e normas formais, escritas, mas também de hábi

tos, valores, tradições, etc. Uma diferença importante entre o jogo e o 
sistema social é que neste último as regras não são tão rígidas e imutá
veis. No sistema de produção social as regras podem ser mudadas, 
embora através de "jogadas"/ações/fluxos que exigem muitos recursos 
(especialmente políticos). De todo modo, as regras básicas do sistema 
social são muito estáveis, pois os atores sociais mais fortes as sustentam 
e defendem. 

O processo de produção social pode ser representado como o cir
cuito da Figura 3. 

Figura 3 Processo de produção social 

Regras E Fluxos Acumulações 
E 

t 

Os atares ("jogadores") süo "acumulações humanas" e possuem tam
bém acumulações de vários tipos. Ao longo do processo de produção 
social os atores acumulam habilidades, conhecimentos, experiências, 
assim como desenvolvem valores, sentimentos e outras capacidades de 

produção. Estas acumulações sociais definem a variedade possível de 
"jogadas"/ações (fluxos de produção). Assim, quanto mais ricas e amplas 
as acumulações de um ator social, maiores suas possibilidades de movi
mento, mais diversas suas opções de ações, isto é, de produção de fatos. 
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causas dos problemas 

Resumindo, podemos dizer que: 

• a Teoria da Produção Social nos ensina a olhar a realidade para 
além dos fatos, ou dos fenômenos sociais, que se encontram na superfí

cie e que fluem como produção; esse é o plano dos fluxos de produção 

social. Alguns fatos, ou fluxos, se acumulam como novas capacidades 

de produção social. Por exemplo, um investidor da bolsa de valores rea

lizou uma operação de compra de ações (fluxo) bem sucedida e duplicou 
sua fortuna (aumentou sua capacidade de produção, suas acumulações). 

Outros fatos/fluxos, mais raros e muito exigentes de recursos, criam ou 

alteram as regras básicas. A aprovação (fluxo) da "lei dos genéricos" exi

giu muita articulação e negociação política (muitos recursos políticos ), 
pois contrariava interesses poderosos. Esta lei poderá influenciar a lógi

ca (regras) de comercialização de medicamentos no país. 

• todos os fluxos de produção são gerados pelas capacidades acumu

ladas do sistema. Estas constituem um segundo plano de análise da reali

dade: o plano das acumulações sociais ou capacidades de produção. Uma 
fábrica, por exemplo, é uma acumulação que produz bens; um hospital, 

uma acumulação que produz serviços médicos. Um deputado é uma 

acumulação social em função das experiências, saberes, informações 

que tem como indivíduo e do poder e legitimidade que possui, em vir

tude de sua carreira política e do mandato que exerce. Este mesmo 

deputado também pode possuir acumulações sociais como, por exem

plo, ser dono de um jornal e ter um grande capital financeiro. Além dis· 
so, também pertence a outras acumulações sociais - a seu partido políti 

co e a um sindicato, por exemplo - e se relaciona com muitas outras acu 

mulações. Podemos dizer que o peso de um ato r (sua força) é uma função 

das acumulações que ele é, que ele possui, às quais pertence e com as 

quais se relaciona. As relações de força entre os atores explicam a manu
tenção, ou a mudança das regras básicas do sistema de produção social. 

• o terceiro plano é o planO das regras básicas, que são um produto 
social, um produto dos atores. São as regras que determinam o espaço 

possível de produção do "jogo social", isto é, os tipos de acumulações 
ou capacidades de produção possíveis e, consequentemente, os fluxo s 

de produção possíveis. Por exemplo, o monopólio do Estado na presta
ção de serviços de saúde é uma acumulação situada fora do espaço d e 

possibilidades criado pelas atuais regras que regem o Sistema Único de 
Saúde no Brasil. Existe um reforço mútuo entre as regras básicas do sis

tema e as relações de força entre os atores (acumulações) . 
Que importância tem tudo isso para o planejamento em saúde, par

ticularmente, na Vigilância Sanitária? A Teoria da Produção Social tem 

importância porque ensina a identificar as causas dos problemas nos 

diversos planos da realidade e o grau de dificuldade para sua transfor-



mação. É muito mais fácil mudar fluxos de produção do que acumula
ções. E estas últimas, se comparadas às regras básicas, são mais fáceis 

de mudar. 
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Imaginemos o problema da fraude e da falsificação de medicamen- fraude e falsificação 

tos. Se nos pusermos no lugar (na situação) de um Secretário Estadual de medicamentos 

de Saúde (ator) comprometido com a melhoria do sistema de Vigilância 

Sanitária de seu Estado, tal problema poderá manifestar-se, ou ser 

detectado, através dos seguintes fatos (fluxos de produção): 

• lotes de nQ .. , a ... , do medicamento X não contêm o princípio ativo 

constante de sua fórmula; 

• lote nQ ... , do medicamento Y não traz na embalagem a quantidade 

especificada de comprimidos; 

• apreensão, nas farmácias A, B e C, de todo o estoque de um medica

mento denominado Z, de cuja embalagem não consta a identificação do far

macêutico responsável, nem o CGC da indústria produtora, nem o registro 

do produto no M5. 
Ora, em sua explicação para estes fatos, o Secretário de Saúde pode 

levantar, entre outras, as seguintes causas (situadas no plano dos fluxos, 

das acumulações ou das regras): 

• parte do comércio varejista comercializa medicamentos populares a 

preços inferiores aos do mercado, sem controle de procedência, e sem condi

ções de armazenagem e transporte; (fluxo de produção). 

• alguns distribuidores e revendedores comercializam, conscientemente, 

produtos de laboratórios clandestinos; (fluxo de produção). 

• existe venda generalizada de medicamentos sem receita médica; (fluxo 

de produção). 

• há desvio, e comércio, de refugos de grandes laboratórios; (fluxo de 

produção). 

• a população não tem informação sobre os riscos da automedicação, 

ou sobre medidas que possam ajudá-la a identificar medicamentos de quali

dade duvidosa (acumulação); 
• grande parte das farmácias e drogarias não dispõe de farmacêuticos 

responsáveis durante seu horário de funcionamentos (acumulação); 

• grande parte das farmácias e drogarias não possui rotinas de verifica

ção e controle das condições dos medicamentos que recebe (acumulação); 

• parte das indústrias não possui sistema eficiente de controle e elimi

nação adequada de refugos (acumulação); 

• as condições materiais e de recursos humanos da Vigilância Sanitá

ria, no Estado, são precárias (acumulação); 

• parte das farmácias e drogarias escolhem distribuidores tendo como 

critério apenas o preço dos medicamentos (a lógica do lucro domina o comér

cio de medicamentos, em detrimento da qualidade dos mesmos) (regra); 
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• as atividades de Vigilância Sanitária nunca foram uma prioridade 

entre os investimentos do setor público de saúde (regra); 

• a corrupção no poder público, inclusive no judiciário, ainda é um 

grande obstáculo às ações da Vigilância (regra;) 

• em nossa sociedade, a saúde é um produto comercial e muito rentável 
(regra). 

Enfrentar essas várias causas pode apresentar diferentes graus de 
dificuldade. Assim, se nosso Secretário de Saúde quiser enfrentar o 
problema da fraude/falsificação de medicamentos deverá, por exem
plo, intensificar as ações de fiscalização sanitária sobre a distribuição e 

a revenda de medicamentos, e tentar intervir sobre a maioria das causas 
identificadas no plano dos fluxos de produção. Ao mesmo tempo, o 
Secretário sabe que esta operação, embora importante, não é suficien
te para eliminar grande parte das causas do problema. E que precisa
rá, também, readequar a estrutura material e de recursos humanos da 

Vigilância Sanitária (acumulação) para ter condições de ampliar as 
ações de fiscalização e monitoramento da qualidade do sistema de pro

dução industrial (outra acumulação). Estas operações, no entanto, são 
mais complexas que a primeira (fiscalização da distribuição e revenda 

de medicamentos), e exigem maior capacidade de governo e maior 
governabilidade. 

O Secretário percebe, também, que, para enfrentar o problema de 
modo definitivo, precisará atuar sobre causas que se situam no plano 
das regras, muito difíceis de mudar, e, em sua maioria, fora de seu con
trole. Ele tem algum controle sobre a primeira e a segunda regras, e, tal
vez, possa levar a efeito algumas operações de regulação da relação 
entre distribuidores e revendedores de medicamentos. E ainda pode 
pressionar o Governador, e o poder legislativo estadual , com vistas a 
obter maior dotação orçamentária para a saúde, em particular para as 
atividades de Vigilância Sanitária. Mas sabemos o quanto essas discus
sões são permeadas por interesses vários, com freqüência difíceis de 
compatibilizar. 

Assim, a Teoria da Produção Social pode contribuir para haver 
mais clareza quanto às limitações e possibilidades de mudança da rea
lidade. Muitas vezes nos propomos objetivos que represp.ntam fluxos 
de produção impossíveis de serem produzidos dentro do permitido 
pelas regras básicas do jogo social, do qual participamos. Outras 
vezes, tentamos resolver um problema no nível dos fluxos de produ

ção, quando suas causas essenciais encontram-se no plano das acumu
lações. Em outras, ainda, queremos mudar regras situadas fora de nos
sa capacidade de produção, isto é, de nossas acumulações, de nossas 

forças. 



Reconhecer os limites e as possibilidades, nesses três planos, não 

significa acomodação aos limites. A estratégia é desencadear um pro

cesso pela produção de fatos situados dentro do espaço de nossas capa

cidades atuais e que podem ampliar esse espaço. 
Os problemas não serão bem analisados nem bem resolvidos se 

não identificarmos adequadamente as causas nos diferentes planos. 

Atuar deliberadamente no plano dos fluxos de produção, enquanto não 

temos força para atacar causas importantes de um problema no plano 
das acumulações ou das regras, é diferente de atuar apenas no primeiro 

nível porque não soubemos explicar bem o problema. 

O planejamento estratégico-situacional também considera ser pos

sível representar a realidade social no espaço geral (da sociedade, de 

um país, do governo federal). no espaço particular (de um setor, como o 

da saúde, de um ministério, de um governo estadual) e no espaço sin

gular (de um município, de um hospital, de uma associação de morado

res, de uma família) . 
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Em cada espaço, a descrição e a explicação do problema, os atores espaço 

participantes e as possibilidades de enfrentamento são distintas. As 

regras, acumulações e fluxos de produção adquirem diferentes especifi-

cidades, mas o que ocorre no espaço singular depende das regras, acu

mulações e fluxos que ocorrem nos espaços particular e geral. A forma 

como um ator divide a realidade em espaços depende de seus propósi-

tos e de sua capacidade de ação. 

Assim, o problema da fraude e da falsificação de medicamentos 

pode ser tratado no espaço singular de uma coordenação estadual/muni

cipal de Vigilância Sanitária, como um problema de descontinuidade 

das ações de fiscalização sanitária; no espaço particular do Ministério da 

Saúde, pode ser tratado como problema de precariedade do Sistema de 

Vigilância Sanitária, ou ainda ser trazido para o espaço geral dos gran

des problemas nacionais, e ser tratado como um problema de baixa ca
pacidade de regulação e controle do Estado sobre a produção privada. 

Ante esses diferentes espaços, um ator pode circunscrever um pro
blema ao âmbito de suas capacidades de ação e, ao mesmo tempo, reco
nhecer os limites das explicações e intervenções que se pode realizar a 

partir desse espaço. Não adianta discutir um problema apenas no espa
ço mais geral da sociedade, se não há capacidade de atuar neste nível. 
Freqüentemente, os problemas têm tamanha especificidade que, para 

se ser bem sucedido na explicação e na intervenção sobre os mesmos, é 

preciso trazê-los para seu espaço particular, ou específico, de análise, 
onde poderão ser aprofundados. Tal procedimento não impede a consi

deração das causas mais gerais do problema, como "pano de fundo" 
para a análise, atitude aliás, recomendável. 
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momentos 

A proposta metodológica do planejamento 
estratégico-situacional (PES) 

Os conceitos até aqui apresentados são a base para se entender o méto
do PESo Ao contrário dos métodos tradicionais de planejamento, o PES 
não se apoia em etapas, rigidamente delimitadas e ordenadas no tempo , 
mas utiliza-se da noção de momento. O planejamento é um processo 
contínuo, em cadeia, sem começo ou fim definidos. E a noção de 

momento remete à de "instância", "ocasião", "circunstância" ou "con
juntura", a dominar, transitoriamente, o processo. 

Assim, num processo real de planejamento e gestão, cada momen
to compreende os demais. Ao mesmo tempo em que se explica um pro
blema (momento explicativo), já se tem uma idéia, ainda que prelimi
nar, dos resultados desejados (momento normativo), já há uma avalia
ção preliminar dos atores favoráveis, ou contrários, ao enfrentamento 
do problema e do grau de dificuldade política para enfrentá-lo (momen
to estratégico) e, às vezes, a execução de algumas ações já se iniciou 

(momento tático-operacional). Além disso, no dia a dia de uma organi
zação, como uma Secretaria de Saúde, o processo de planejamento e 
gestão enfrenta problemas em diferentes momentos: enquanto alguns 
problemas ainda estão sendo analisados, para outros já se desenha um 
plano de intervenção e para outros tal plano já se encontra em execu
ção. 

Os quatro momentos do processo de planejamento estratégico
situacional são os seguintes: 

• momento explicativo: o ator, ou os atores, identificam os proble
mas, selecionam os que deverão enfrentar imediatamente e procuram 

compreender (explicar) como tais problemas se manifestam, por que 
existem, como foram gerados; isto é, quais suas causas, e quais suas 
conseqüências. As causas de um problema se articulam, se reforçam 
mutuamente, formando uma rede de causalidade. 

• momento normativo: definem-se os resultados a que se quer che
gar, a partir do enfrentamento dos problemas selecionados, o que se 
deve fazer (operações/ações) para alcançar tais resultados, os recursos 
(de vários tipos) necessários para a realização das operações, os respon
sáveis pelas mesmas, entre outros aspectos; esse, portanto, é o momen
to de desenho do plano de intervenção sobre os problemas. 

• momento estratégico: analisa-se o grau de dificuldade (viabilida
de) para realizar as operações e alcançar os resultados. Para isto, exami
nam-se as posições (motivações) dos atores relevantes e sua capacidade 
(poder) de facilitar, ou dificultar/impedir, a realização das operações. O 

mais importante é que este momento não se limita à análise de viabili-



dade, mas inclui a busca de estratégias - como a negociação cooperati

va, a persuasão, o uso de autoridade e até mesmo, em alguns casos, o 
confronto - visando a construção de viabilidade para as operações con
sideradas inviáveis na análise inicial. 

• momento tático-operacional: é o momento de execução do plano. 

O grande desafio é garantir a coerência entre as decisões do dia-a-dia e 
os objetivos de médio/longo prazo do plano. O PES propõe um sistema 
de gestão estratégica que se apóia, entre outros mecanismos, num pro

cesso de gerência por operações, com petição e prestação de contas 
regularmente realizadas pelos responsáveis por cada operação e ação. A 

execução do plano, e a conjuntura, são monitorados através de um sis
tema de indicadores e sinais de atenção e alarme, que permitem ao ges
tor corrigir possíveis erros de condução, e/ou antecipar problemas não 
previstos. O sistema de gestão estratégica propõe um controle sobre a 
agenda do dirigente (distribuição do tempo e dos compromissos), para 
se evitar dispersão com problemas de menor valor estratégico. 

Apresentaremos, a seguir, a proposta metodológica de cada um 
desses momentos. 

Momento explicativo 

A explicação de uma realidade, ou de um problema, será sempre 
situacional, isto é, referida a um ator e a sua situação. Ao fazer uma 
apreciação da realidade, um ato r focaliza apenas as partes relevantes 
(estratégicas) para seus propósitos de ação. Por isso, a explicação situa
cional é seletiva. Nesta apreciação da realidade, um ator identificará 
problemas e oportunidades, que serão explicados segundo sua visão de 
mundo, seus valores, seus conhecimentos e experiências e também 

segundo o que ele julga ser o ponto de vista de outros atores relevantes. 
Por isso a explicação situacional será, ao mesmo tempo, auto-referen
cial e policêntrica. 

Uma noção fundamental para toda a proposta do PES é a noção de 
problema, que pode ser caracterizado como: 

• uma realidade insatisfatória para um ator; 
• uma discrepância entre o que a realidade é hoje (ou o que pode 

vir a ser) e o que deve ser (ou deveria ser); 
• relativo à posição de um ator (o problema para uns pode não ser 

problema para outros; um problema muito importante para um ator, 
pode não ser tão importante para outro); 

• uma realidade inaceitável, e evitável, do ponto de vista de um 
ator (os atores só se mobilizam contra o que julgam evitável, contra o 
inevitável não se luta); 
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problema 
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seleção de problemas 

• uma declaração, claramente definida/descrita por um ator, distin
ta de um mero mal-estar (impreciso, ambíguo, indefinido). 

Os problemas podem ser de vários tipos: 
1) Problemas bem estruturados ou problemas quase estruturados: 

os primeiros são problemas cujos fatores, variáveis intervenientes e 

soluções são finitos, conhecidos e aceitos por todos. De fronteiras bem 

delimitadas, esses problemas não se misturam a outros, nem geram, 
com sua solução, outros problemas. 

Os problemas sociais e, particularmente, os problemas de saúde, 

são do segundo tipo. São complexos, quase estruturados, não é possível 
enumerar todas as suas variáveis intervenientes nem definir, com pre
cisão, o peso das mesmas na determinação desses problemas e as rela
ções que estabelecem entre si. As possibilidades de solução desses pro
blemas são infinitas, e criadas pelos próprios homens, em situação. Não 
há soluções ótimas ou aceitas igualmente por todos os envolvidos. Tais 

problemas se encontram sempre entrelaçados a outros e sua solução 
pode facilitar, ou criar, dificuldades para a solução de outros problemas. 

2) Problemas atuais ou problemas potenciais: os primeiros são 
aqueles cujas manifestações e conseqüências se fazem sentir no presen
te, enquanto os segundos são tendências ou possibilidades, cujos resul
tados se manifestarão no futuro . Um gestor, em qualquer nível de dire
ção, deverá ocupar-se não apenas dos problemas atuais, como também 
saber identificar e antecipar os problemas potenciais, sob pena de ime

diatismo na gestão. 
3) Problemas terminais ou problemas intermediários: os primeiros 

se manifestam diretamente para a população como uma insatisfação, 
necessidade ou demanda; os segundos surgem no interior das institui
ções e dizem respeito à organização, e/ou aos processos internos às mes
mas. Na área de saúde, por exemplo, um problema de baixa qualidade 
da assistência em um hospital é um problema terminal (ou final), e a 
ineficiência dos mecanismos de gerência do hospital, um problema 
intermediário; um gestor deve saber identificar tanto um quanto outro 
tipo de problema. 

O momento explicativo começa com a seleção dos problemas. Um 
mesmo ator poderá identificar um número interminável de problemas, 
sobre os quais não terá capacidade de intervir ao mesmo tempo. É pre
ciso, então, saber concentrar a atenção nos problemas efetivamente 
estratégicos para o ator. Isto é, aqueles que, se enfrentados, poderão 
abrir caminho para os propósitos de mudança do ator - e que requerem 
a intervenção direta do mesmo. 

A seleção de problemas é de fundamental importância. Um Plano 
Municipal de Saúde baseado em uma seleção mal feita de problemas, 



será um plano fraco, e dificilmente terá impacto favorável sobre a situa

ção de saúde da população. 
O PES propõe alguns critérios para a seleção de problemas, entre 

os quais destacamos os seguintes, com algumas adaptações: 
• valor político do problema para o ator central, para os atores que 

o apoiam e para a população em geral; o valor atribuído ao problema 

costuma ser hierarquizado em "alto", "médio" ou "baixo"; 

• tempo de maturação dos resultados dentro, ou fora, do período 

de governo. Busca-se um equilíbrio na montagem do plano, evitando-se 

voltá-lo apenas para problemas atuais e de resultados imediatos ou, ao 
contrário, concentrá-lo, em demasia, em problemas cujos resultados 

das intervenções só aparecerão após o período de gestão do ator; 

• recursos exigidos para o enfrentamento do problema - recursos 
políticos, econômicos, cognitivos ou organizativos, na dependência de 

quais são necessários para o enfrentamento do problema. Examina-se o 

equilíbrio entre o conjunto de recursos necessários e os recursos con

trolados pelo ator/gestor. Se o problema for relevante, deve-se buscar 

viabilizar a consecução dos recursos necessários para solucioná-lo. O 

plano não deverá, por uma questão de eficácia política, ser composto 

apenas por problemas cujos recursos necessários estejam totalmente 

fora de controle do ator. 

• governabilidade do ator sobre o problema (alta, média ou baixa, 
conforme o grau de controle do ator sobre as principais causas do pro

blema). Com este critério também se procura um equilíbrio no plano e 
não a exclusão de problemas cujas causas, a princípio, estejam fora do 

controle do ator. Pois a governabilidade de um ator sobre determinado 

problema pode ser ampliada. 

• resposta dos atores com governabilidade. Os demais atores rele

vantes para o problema podem ter ou não interesse na solução do mes

mo, concordar ou não com a solução proposta, ou até mesmo ignorar o 
problema. Neste sentido, as possíveis respostas destes atores são classifi
cadas como: apoio (ou colaboração); rechaço (ou rejeição); e indiferença. 
Ao classificar tais respostas, o ator central está tentando colocar-se no 

lugar do outro. Assim como nos dois critérios anteriores, este é um cálcu
lo preliminar dos limites e possibilidades de enfrentamento do problema. 

• custo de postergação. Refere-se ao "preço" econômico, social ou 
político a se pagar, se o problema não for selecionado entre os que 
sofrerão intervenção imediata (custo do adiamento da solução do pro

blema); tal custo costuma ser classificado como alto, médio ou baixo e, 
ainda, imediato ou mediato. 

• impacto sobre as condições de saúde da população. É a importân
cia da solução do problema para a melhoria das condições de saúde da 
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explicação do problema 

Vetor de Descrição 

do Problema 

população ou, pelo menos, o impacto da solução do problema na quali
dade da assistência à população. (Artmann et alli, 1997). 

A decisão de se selecionar, ou não, um problema não pode levar 
em conta apenas os resultados isolados da aplicação desses critérios 

sobre o mesmo. É preciso examinar a situação do conjunto dos proble

mas com relação aos critérios, e buscar um equilíbrio, no futuro plano, 
entre problemas de diversos tipos. 

Feita a seleção dos problemas, o próximo passo é explicá-los. Uma 
explicação de um problema deve começar pela descrição do mesmo . 
Não basta dizer o nome do problema, pois um mesmo nome pode rece
ber diferentes significados, e gerar, em conseqüência, explicações diver
sas, e distintos planos de intervenção. Portanto, é preciso definir clara
mente quais os fatos, fenômenos ou sinais que caracterizam o problema 
e permitem que um ator o reconheça, e o declare, como tal. 

Estes fatos, ou fenômenos, esses sintomas do problema, são cha
mados descritores. O conjunto de descritores de um problema recebe o 
nome de Vetor de Descrição do Problema (VDP). O ator deve conside
rar necessário cada descritor e o conjunto de sintomas suficiente para 
caracterizar o problema como tal. 

Tomando o exemplo do problema "Fraude e Falsificação de Medica

mentos", temos, como Vetor de Descrição do Problema, os seguintes des
critores: Dl: lotes de nQ ". a .'" do medicamento X não contêm o princípio 

ativo constante da fórmula; D2: lote nQ "., do medicamento Y não trazem 

na embalagem a quantidade especificada de comprimidos; D3: apreendeu-se 

nas farmácias A, B e C todo o estoque de um medicamento denominado Z, 

de cuja embalagem não consta a identificação do farmacêutico responsável, 

nem o CGC da indústria, nem o registro do produto no Ministério da Saúde. 

Qual é então a importância do VDP? Além de permitir uniformizar 
a descrição e a compreensão do problema entre os atores interessados 
em sua solução, o VDP é fundamental para o monitoramento do pro
blema. Para tanto, é preciso definir as fontes de verificação e os indica
dores de avaliação de cada descritor. 

Em nosso exemplo, as fontes de verificação para os três descritores 
podem ser denúncias de consumidores e/ou resultados de análises de 
controle de qualidade. Um indicador para o primeiro descritor poderia 
ser o percentual de amostras adulteradas do medicamento "X"; 

nQ de unidades do medicamento "x" 
sem o princípio ativo indicado na fórmula 

___________________________________________ x 100 

nQ de unidades do medicamento "x" examinadas 



Com base na descrição do problema, passa-se à explicação do mes

mo, desde as causas mais imediatas dos descritores - os fluxos de pro

dução ou fatos, gerados, por sua vez, por causas intermediárias (acumu

lações ou capacidades de produção) - até as causas mais determinantes 

ou, poderíamos dizer, "finais" do problema, as regras. 

O processo de explicação situacional de um problema tece, pouco 

a pouco, uma espécie de rede ou teia de causas, entrelaçadas, cada cau-
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sa sendo um ponto, ou nó, desta rede. As causas são chamadas de nós nós explicativos 

explicativos. Existe um mútuo condicionamento entre causas de dife-

rentes planos, bem como entre as internas a cada plano. 

O método PES também propõe que o ator que explica distingüa, 

entre as causas do problema, as que controla das que não controla. As espaço de gover-

primeiras situam-se dentro do espaço de governabilidade do ator; as nabilidade do ator 

segundas estão fora da governabilidade e se localizam no que se chama 

espaço fronteira do problema. Esta distinção é importante pois anteci

pa, já no momento explicativo, uma análise preliminar da viabilidade 

de intervenção no problema. . 

O PES também propõe distinguir, entre as causas do problema, 

aquelas apenas indiretamente ligadas ao mesmo, mas que fazem parte 

de outros problemas; elas, assim como as conseqüências do problema, 

situam-se no espaço fora do problema. 

A fim de facilitar a sistematização da explicação situacional, e de 

possibilitar uma visão de conjunto, sintética, da rede de causalidade, o 

Método PES propõe o desenho de um Fluxograma Situacional. Para o 

problema da fraude e da falsificação de medicamentos, uma parte do flu

xograma teria o desenho mostrado na Figura 4. 

As causas em cinza-claro se situam dentro do espaço de governabi

lidade do ator, o Secretário Estadual de Saúde; já as causas em branco, 

fogem a seu controle, situando-se no espaço fronteira do problema. 

espaço fronteira 

do problema 

O próximo passo do momento explicativo é a identificação dos nós nós críticos 

críticos, das causas mais importantes do problema, que são, por isso, 

objeto do plano. Para a identificação dos nós críticos se devem levar em 

consideração os seguintes critérios: 

• a causa deve ter alto impacto sobre o VDP, isto é, se a causa for 

eliminada, haverá uma mudança importante em um ou mais descrito

res do problema, no sentido da solução do mesmo . 

• a causa deve ser um centro prático de ação, isto é, deve ser possí

vel intervir, concretamente, sobre a mesma. Muitas vezes identificamos 

causas sobre as quais não se pode intervir diretamente, embora sejam 

importantes. Nesses casos, acaba sendo necessário intervir numa causa 

anterior. Em nosso exemplo, a causa em nossa sociedade, a saúde é um 

produto comercial e muito rentável, não é um centro prático de ação mas 
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Figura 4 Fluxograma situacional (parcial) 

Regras 
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distribuidores segun
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do preço (lógica do 

lucro), sem levar em 

conta a qualidade. 
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sociedade, a saúde 

é um produto comer

ciai, e muito rentável. 

Acumulações Fluxos VDP 



uma ideologia dominante na sociedade, na qual a saúde é vista como 
mercadoria. Não é um centro prático de ação porque não é possível 
intervir diretamente, isto é, realizar uma operação, sobre uma ideolo
gia; para mudar uma ideologia seria necessário intervir em regras, acu
mulações e fluxos que a produzem, ou a reforçam . 

• a causa deve ser um centro oportuno de ação política, isto é, deve 
ser politicamente oportuno atuar sobre a mesma durante o período do 
plano. Aqui também cabe uma avaliação preliminar da viabilidade polí
tica e da relação custo-benefício político da intervenção sobre o problema. 

O próximo passo é descrever os nós críticos que não tenham um 
enunciado muito preciso. Isto é fundamental para se ter clareza, ou pre

cisão, sobre onde intervir. Cada nó crítico, assim como as demais cau
sas, é um subproblema do problema. É preciso, portanto, construir o 
Vetor de Descrição do Nó Crítico (VDNC). 

Em nosso exemplo, um nó crítico pode ser as condições materiais e 

de recursos humanos da Vigilância Sanitária Estadual são precárias. Ora, 
se nos limitarmos apenas a esta informação, será muito difícil definir 

como agir para solucionar este problema. As condições são precárias 
porque o espaço, os equipamentos e os recursos humanos são insufi
cientes em quantidade? Ou a precariedade é qualitativa? Ou ambas? Há 

alguma área da Vigilância mais prejudicada que outra, ou a precarieda
de é geral? A pergunta que devemos fazer é: Como se manifesta a pre
cariedade das condições materiais e de recursos humanos da Vigilância 

Sanitária? Quais fatos ou sintomas a caracterizam? 
Em nosso exemplo, o nó crítico selecionado poderia ter o seguinte 

VDNC: 
1) Apenas 30% das viaturas existentes para o trabalho de fiscalização 

sanitária encontram-se em condições de circulação, e metade sci·ve a outros 

se tores da Secretaria de Saúde; 

2) Existem apenas dois computadores em toda a Vigilância Sanitária, 
ambos com capacidade de processamento e armazenamento muito pequenas 
e sem ligação à Internet; 

3) 70% funcionários da Vigilância não têm o 2Q grau completo; 

4) 50% dos funcionários da Vigilância Sanitária só têm treinamento 

na área de alimentos e há oito anos não recebem qualquer atualização ou 
reciclagem; 

5) Há um déficit de dez profissionais de nível superior, e não existe um 

só farmacêutico na Vigilância Sanitária Estadual. 

Além de facilitar a definição do que fazer, isto é, da operação (ou 
das operações) a se realizar sobre o nó crítico, o VDNC também tem as 
funções de permitir o monitoramento do problema e de avaliar a eficá
cia das intervenções. 
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Vetor de Descrição 

do Nó Crítico 
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Vetares de Descrição de 

Nós Críticos Alterados 

(VDNC*) 

Momento normativo 

Um ato r pode desenhar e escolher seus planos, mas não pode esco
lher as circunstâncias, ou o contexto, em que estes planos serão realiza
dos. Estas circunstâncias, que chamaremos de f3, compreendem as 
ações dos outros atores, as variáveis relevantes para os problemas que 
nenhum dos atores envolvidos controla, e as surpresas. 

Assim, entre o desenho de nossos planos e os resultados na reali
dade, há uma série de mediações ou condicionantes. De um lado, as cir
cunstâncias f3, acima referidas, de outro, o que chamaremos de condi
ções a: a qualidade do plano (consistência, confiabilidade, etc.) e a qua

lidade da gerência (conhecimentos, habilidades, experiências e perfil do 
gestor e sua equipe, tecnologias gerenciais disponíveis, etc); enquanto f3 
refere-se à governabilidade do ator sobre a situação, a representa sua 
capacidade de governo (Figura 5). 

Figura 5 Condicionantes dos resultados de um plano 

Governabilidade 

Plano ------------------~,.. Resultados 
(o atar elege) 

Capacidade de governo 

Não se pode ter certeza sobre o alcance dos resultados de um pla
no; para o enfoque estratégico, o plano é uma aposta sobre o futuro . 
Mas não uma aposta cega, pois se apóia num cálculo interativo (que 
leva em conta os outros atores) e probabilístico ou condicional (elabo
ram-se planos alternativos, para diferentes cenários). 

O plano é um conjunto coerente e consistente de operações dese
nhadas para alterar os nós críticos dos problemas. Espera-se que as ope
rações transformem os fatos, ou fenômenos, que compõem a descrição 
dos nós críticos, e formem Vetores de Descrição de Nós Críticos altera

dos (que chamaremos VDNC*). Estes, por sua vez, deverão alterar o 
Vetor de Descrição do Problema (VDP) a que pertencem, transforman-
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do-o em um Vetar de Descrição de Resultados (VDR). Os VDNC* e o Vetor de Descrição 

VDR compõem a Situação-Objetivo (SO), isto é, expressam o grau de de Resultados 

mudança esperado com relação a um problema, em se considerando 

determinado cenário. Situação-Objetivo 

Assim, o ponto de partida para a elaboração do plano é o desenho 

preliminar da Situação-Objetivo e das operações, consideradas potentes 
e necessárias, para alterar os descritores de cada nó crítico dos proble

mas selecionados. 

Uma operação é um ato de intervenção sobre um ou vários nós crí

ticos, e um único nó crítico pode exigir mais de uma operação. Trata-se 
de um desenho preliminar porque, sem a explicitação do cenário, ou do 

contexto, em que se espera pôr O plano em prática, é muito difícil pre

cisar os resultados das operações. Neste primeiro momento, se devem 
definir as operações necessárias para alterar os nós críticos dos proble

mas, no sentido dos resultados desejados, e examinar o balanço de efei
tos de cada operação sobre o conjunto dos nós críticos. Esta análise se 

faz através da Matriz Nós Críticos-Operações (Quadro 1). 

Quadro 1 Matriz Nós Críticos - Operações 

Nós Operações 

críticos OP1 OP2 OP3 DOP4 

NCl +A O +A +A 

NC2 O +A O -B 

NC3 O O +A O 

NC4 -B O O +A 

A matriz apresenta, na primeira coluna, quatro nós críticos de um 
problema e, nas demais, as operações desenhadas para enfrentá-los. As 
células da tabela estão preenchidas com o impacto - positivo (+), nega

tivo H ou nulo (O) - que se julga que as operações terão sobre cada nó, 
além da intensidade do impacto - alto (A) ou baixo (B). 

A Operação 1, por exemplo, tem um impacto positivo e alto sobre 

o nó crítico para o qual foi desenhada (NCl), nenhum impacto sobre os 

nós críticos 2 e 3 e um impacto negativo, porém baixo, sobre o nó críti

co 4. O balanço dos efeitos desta operação sobre o conjunto dos nós crí
ticos ainda é positivo. Assim, pode o gestor tomar a decisão de realizá

la, e de desprezar seus efeitos negatívos sobre o NC4, pois este último 



220 Planejamento estratégico 

nó deverá ser alterado por meio de uma operação específica (DOP4). 

Esta operação teria um impacto positivo e alto, sobre o mesmo, e com

pensaria os possíveis efeitos negativos da OPl. Esta análise não é mate

mática/ mas um juízo situacional, cuja sistematização numa matriz for
nece uma visão global e preliminar da potência e da coerência do plano. 

O exemplo acima também contém outro elemento importante 

para um plano estratégico-situacional: as demandas de operações. Uma 
demanda de operação é uma operação de intervenção sobre um nó crí

tico fora de controle (governabilidade) do ator que assume o plano. Por 

isso, este ator deverá demandá-la ao ator que controla as variáveis 

intervenientes no nó crítico em questão, ou os recursos necessários 

para enfrentar esse nó. O ator demandado poderá realizar, ou não, a 

operação, conforme sua posição sobre o problema e sobre o ato r 

demandante; a busca de seu apoio deverá ser tratada no momento 

estratégico. 

Para a área de saúde, a idéia de se trabalhar com um plano que , 
além de operações, contenha demandas de operações facilita um 

enfrentamento mais integral dos problemas, e permite a realização de 

operações intersetoriais. 

Características e requisitos de uma operação: 

o uma operação é um compromisso de ação do ator que a enuncia . 
E deve ser sempre enunciada, claramente, por meio de um verbo no 
infinitivo (fazer, realizar, construir, etc.). Subentende-se: "Eu me com

prometo a fazer tal coisa .. . ". Uma operação se distingue de uma mera 
intenção. 

o uma operação é uma relação entre recursos, produtos e resulta

dos/ isto é, combina e utiliza uma variedade de recursos escassos 

(poder, recursos econômicos, capacidades organizativas, conhecimen
tos/ etc.) para gerar produtos que, por sua vez, provocarão um resultado 
(impacto esperado nos VDNC e no VDP). 

Assim, o desenho de uma operação deve obedecer aos seguintes 

requisitos: 
o definir claramente responsáveis pela realização da operação e , 

quando pertinente, os destinatários ou beneficiários da mesma. 
o distinguir claramente os meios concretos para alcançar os objeti

vos (quais recursos serão usados, em que quantidades ou proporções , 

em que momentos, etc.). 
o definir claramente os produtos a serem gerados e os resultados 

que se espera alcançar com os mesmos. 
o estabelecer um horizonte de tempo para o alcance dos resultados. 

Os resultados não são uma decorrência automática dos produtos 

gerados por uma operação. Imaginemos que, para resolver o problema 



da baixa qualidade do atendimento prestado pelos profissionais de um 

hospital, são desenhadas duas operações - OP1 : capacitar X profissio

nais ao ano durante dois anos; e OP2: reequipar os setores de internação e 

apoio diagnóstico e terapêutico em 100% de suas necessidades ao longo de 

dois anos; os produtos obtidos (2X profissionais capacitados e 100% das 

necessidades de equipamentos dos setores de internação e apoio diag

nóstico e terapêutico atendidas em dois anos) podem não resultar em 

melhoria da qualidade do atendimento prestado pelos profissionais do 

hospital, ou podem representar apenas uma pequena melhoria, pois 

outras variáveis podem estar condicionando os resultados. 

Outro requisito importante é a definição de responsáveis pelas opera

ções, um instrumento essencial para uma gestão voltada para resultados. 

Definidas, as operações devem ser desagregadas em ações, deta

lhando-se a forma como serão implementadas, os recursos necessários, 

os produtos gerados e os responsáveis pelas mesmas. 

No entanto, não há plano no vazio. Todo plano se realizará (ou não) 
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em determinado contexto ou cenário. O cenário expressa o comporta- cenário 

mento de variáveis fora do controle do ator, mas de impacto importan-

te, positivo ou negativo, sobre o plano. 

O PES propõe que se trabalhe com planos alternativos, consideran

do-se três cenários - um otimista, ou de teto , um central e um pessimis

ta, ou de piso. A lógica é a seguinte: se ocorrem as circu nstâncias X, 

meu plano é Y, com um resultado provável Z; se ocorrem as circunstân

cias A, meu plano é B, com um resultado provável C . 

O cenário expressa um relato que deve ser possível (não pode ser 

puro produto da imaginação, ou de voluntarismo) e plausível (as partes 

componentes do relato devem ser coerentes entre si). 

Para a formulação de cenários, o PES propõe o seguinte : 

1) Identificação de variantes simples: seleção das variáveis mais 

importantes, fora de controle do ator, cujo comportamento pode inter

ferir, significativamente, na possibilidade de implementação do plano e 

em seus resultados. 

2) Simulação de comportamentos possíveis das variantes simples, 

combinando-os em três hipóteses (variantes combinadas) : 

o cenário otimista (ou de teto) : diante das circunstâncias, e conside

rando-se as tendências que se apresentam, representa o melhor com

portamento que se pode esperar das variantes. 

o cenário central: representa um comportamento mediano . 

o cenário pessimista (ou de piso): representa o pior comportamento 

a se esperar das variantes, dadas as circunstâncias e tendências que se 

apresentam. 

3) Identificação do cenário mais provável de realização do plano . 
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Em nosso exemplo sobre o problema de fraude e da falsificação de 

medicamentos, e considerando que um plano para solucionar esse problema 

envolveria operações de fortalecimento da estrutura estadual de Vigilância 

Sanitária, revisão da legislação sobre as condições de produção, distribuição 

e comercialização de medicamentos e ampliação do poder da Vigilância 

Sanitária nos casos de crimes contra a saúde pública, o ator, Secretário 

Estadual de Saúde, poderia considerar as seguintes variantes simples: 

• orçamento para a área de saúde no Estado durante o período de 

implementação do plano (considerando todas as fontes de recursos); 

• posição da Assembléia Legislativa do Estado; 

• posição da mídia; 

• comportamento dos produtores; e 

• comportamento/adesão da população. 

Para estas variantes, três cenários possíveis seriam: 

l} Cenário otimista: o orçamento para a área da saúde no Estado tem 

um aumento em torno de 30%, em virtude do aumento da arrecadação esta

dual, da negociação bem sucedida de convênios com o nível federal e de par

cerias com a iniciativa privada. A Assembléia Legislativa aprova 2/3 das 

mudanças propostas pelo Executivo na legislação sanitária do Estado . A 

mídia dá ampla cobertura à fraude e à falsificação de medicamentos e apóia 

as ações da Vigilância . Os grandes produtores de medicamentos, no interes

se de resguardar a imagem de seus produtos, colaboram com as ações da 

Vigilância Sanitária, e denunciam fraudes. Mas resistem quanto a mudan

ças na legislação sanitária que impliquem maior controle do poder público 

sobre a produção. A população está sensibilizada e atenta, e adota as medi

das de controle que a Vigilância Sanitária e a mídia estimulam. 

2} Cenário central: o orçamento para a área da saúde no Estado cresce 

apenas 5% em relação ao orçamento executado no ano anterior, e ainda há 
riscos de contingenciamentos ao longo do ano. Isso irá impor critérios mais 
rigorosos de definição de prioridades para a distribuição dos recursos entre 
as diversas ações da Secretaria de Saúde. A Assembléia Legislativa aprova 

2/3 das mudanças propostas, pelo Executivo, para a legislação sanitária do 

Estado. A mídia dá ampla cobertura ao tema, mas explora, principalmente, 

as denúncias de fraudes e falsificações, e não garante espaço significativo 

para as ações e orientações da Vigilância, nem para a continuidade do tema 

nas pautas dos noticiários. Os grandes produtores de medicamentos se man

têm, em sua maioria, indiferentes à campanha contra as fraudes e falsifica

ções e continuam resistentes a alterações na legislação. A população está 

sensibilizada, mas ainda encontra muitas dificuldades para aplicar as medi

das de controle sugeridas pela Vigilância. 

3} Cenário pessimista: o orçamento para a área da saúde no Estado 

corresponde a apenas 90% do orçamento executado no ano anterior e ainda 



há riscos de contingenciamentos, em função da necessidade de pagamento 

de serviços da dívida externa do Estado. A Assembléia Legislativa aprova 

apenas as mudanças na legislação sanitária que não alteram a responsabili

zação penal, de produtores, d istribuidores e comerciantes, sobre atas de 

fraude e falsificação de medicamentos, nem ampliam a capacidade de con

trole do poder público sobre os produtores. A mÍdia dá ampla cobertura ao 

tema, mas explora, principalmente, as denúncias de fraudes e falsificações. 

E não garante espaço significativo para as ações e orientações da Vigilância 

nem para a continuidade do tema nas pautas dos noticiários. Os grandes 

produtores de medicamentos pressionam a mÍdia a não dar muito espaço 

para o tema e fazem lobby, junto aos deputados, para não aprovarem a 

maior parte das mudanças na legislação propostas pelo Executivo. A popu

lação se sensibiliza com o problema mas está muito descrente da capacidade 

de intervenção do poder público e não adere à campanha. 

Como se pode observar, o comportamento isolado de algumas 

variantes não muda, necessariamente, de um cenário para outro. A 

diferença entre cenários se faz na combinação de comportamentos das 

variantes. 

Na dependência do cenário, as operações poderão ser total ou par

cialmente realizadas, em mais ou menos tempo ou, ainda, não serem 

realizadas. Algumas operações serão necessárias apenas em determina

do cenário; outras são insensíveis a mudanças de variantes, e se podem 

dar em qualquer cenário. Assim, trabalhar com três cenários não signi

fica ter, necessariamente, três planos totalmente distintos. 

Trabalhar com cenários não só ajuda a reduzir a incerteza, mas é 

fundamental para se avaliar a execução do plano; atingir 70% das metas 

programadas, num cenário otimista, não é a mesma coisa que atingir os 

mesmos 70% num cenário pessimista. O segundo resultado mostra um 

desempenho muito melhor que o primeiro. 

O PES propõe, ainda, outras medidas para se lidar melhor com a 
incerteza: 

1) Não congelar nunca os cálculos sobre o futuro: um plano deverá 
estar sempre sendo refeito, atualizado; 

2) Utilizar plenamente todos os quatro recursos de cálculo (predi

ção, previsão, reação veloz frente a mudanças imprevistas e aprendiza

gem com o passado recente); 

3) Elaborar planos de contingência para fazer face às surpresas. 
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Uma surpresa é um evento de muito baixa probabilidade de ocor- surpresa 

rência mas de alto impacto sobre o plano. As surpresas não surpreen-

dem por serem inimagináveis, mas porque não se sabe quando ocorre-
rão e por não se poder predizer sua intensidade. Há surpresas inimagi-

náveis, mas a grande maioria é imaginável - como acidentes, catástro-
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planos de contingência 

viabilidade 

fes, a renúncia de um Presidente, e outras, identificáveis com base n a 

análise de confiabilidade do plano. Todo plano, baseia-se em um con· 

junto de pressupostos ("realizarei a operação 1 e obterei o resultado X, 

junto ao ator B, num cenário Y"). Os pressupostos serão mais ou menos 
débeis conforme resistam à prova de confiabilidade, que se inicia com 

o raciocínio " ... a menos que ... ", enumerando-se então uma circunstân

cia de invalidação dos resultados da aposta. Assim, "realizarei a OP1 e 

obterei o resultado X . .. a menos que o ator B mude radicalmente de 

idéia", etc. As circunstâncias de invalidação de muito baixa probabilida

de de ocorrência, mas de alto impacto sobre o plano, constituem sur

presas a serem tratadas com planos de contingência. 

No entanto, elaborar planos de contingência para todas as surpre

sas imagináveis é antieconômico e improdutivo! Assim, recomenda-se a 

elaboração de planos de contingência apenas para as surpresas de: 

1) alta probabilidade, alto impacto e qualquer custo (de elaboração e de 

implementação) do plano de contingência; 2) baixa probabilidade e bai

xo custo, mas de alto impacto sobre os resultados do plano. 

Cabe ainda uma observação geral sobre o caráter do plano, segundo 

o enfoque de planejamento estratégico-situacional. O plano é seletivo e 
se concentra em poucos problemas, quase-estruturados e estratégicos 

para o ator/gestor. Os problemas rotineiros e normatizáveis podem ser 

resolvidos por normas técnicas pré-definidas, através da programação. 

Momento estratégico 

Duas perguntas são centrais neste momento: 1) Que operações do 

plano são viáveis hoje? 2) Como posso construir viabilidade para as ope

rações inviáveis durante meu período de governo/gestão? 
A estratégia consiste em buscar uma maneira de construir a viabi

lidade de um plano (torná-lo possível). Há quatro tipos puros de estraté

gia, que se combinam, ou apresentam variações, na prática: 

1) Estratégia de autoridade/imposição (ordens, diretivas, possíveis 

a partir de uma determinada posição de poder que um ator ocupe, 

subordinando outros). 

2) Estratégia de cooperação (persuasão, sedução, negociação co

operativa - todos saem ganhando - acordos, criação de possibilidades 

de consenso e de instâncias de prevenção de conflitos, etc.). Neste tipo 

de estratégia há o domínio da lógica do "eu e o outro"; minhas opções e 

jogadas devem mostrar ao outro possibilidades de benefícios mútuos. A 

condição de êxito deste tipo de estratégia é a confiança . 
3) Estratégia de confrontação (oposição, negociação conflitiva - só 

um lado ganha - arbitragem, julgamento perante tribunais, medição 



política de forças com o outro). Aqui domina a lógica do "eu e meu opo

nente"; minhas opções e jogadas devem restringir as possibilidades do 

outro. A condição de êxito deste tipo de estratégia é a força, e predomi

na a desconfiança. 
4) Estratégia de enfrentamento violento (guerrilha, guerra ou dis

suasão armada, etc.). Neste tipo de estratégia há o domínio da lógica do 

"amigo-inimigo"; minhas opções e jogadas devem anular as possibilida

des do outro. A condição de êxito é a maior capacidade de violência, e 

predomina a animosidade. 
Essas quatro estratégias respondem a um mesmo princípio teórico: a 

interação entre atores fortes. Sem força, sequer se pensa em cooperação, 
pois nenhum ator valoriza a cooperação com outro que não tem força. 

O termo estratégia se originou na guerra, no vocabulário militar, 

mas hoje tem muitas aplicações e significados. Para o PES, "estratégico" 

é o que é importante fazer para alcançar um objetivo futuro, transcen

dente, e também o modo de lidar ou cooperar com o outro em um jogo, 

para vencer sua resistência ou ganhar sua colaboração. 

Todo plano tem projetos (conjuntos de operações) que podem ser 

políticos, econômicos, cognitivos e organizativos, e é preciso saber se 

são política, econômica, cognitiva e organizativamente viáveis. Um pro
jeto político, por exemplo, pode ser economicamente inviável, um pro

jeto econômico, pode ser econômica e politicamente inviável, etc. 
Assim, é necessário considerar vários tipos de viabilidade, na análise 

estratégica: viabilidade política, econômica, organizativa e cognitiva. 

Além disso, a estratégia compreende não apenas a capacidade de 

decidir, mas também a de fazer e a de garantir a manutenção do que foi 

feito. Por isso, a análise de viabilidade deve considerar também a viabi

lidade de decisão, de operação (ou materialização) e de reprodução (ou 
manutenção). Uma ilustração destes conceitos é a aprovação, na refor

ma da Constituição em 1988, dos avanços contidos no tema Saúde. A 
correlação de forças entre os atores, naquele momento, permitiu a vota
ção a favor das propostas mais progressistas (houve viabilidade de deci
são). Mas os problemas que o SUS enfrenta, até hoje, de implantação e 

aperfeiçoamento, refletem as dificuldades de viabilidade de materiali

zação e de manutenção. 
A análise de viabilidade começa pela análise dos atores relevantes, 

a fim de se procurar saber, em primeiro lugar, qual sua motivação ante 
as operações do plano e, em segundo lugar, qual sua força ou capacida

de de facilitar ou dificultar/impedir a realização das mesmas. 

A motivação de um ator é uma combinação do se'] interesse (ou 
posição) por uma operação com o valor (ou importância) que ele atribui 

à mesma. 
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operações conflitivas 

operações de consenso 

o interesse se expressa em termos de apoio (+) à operação, rejei
ção H ou indiferença (O). O valor, ou importância, que um ator atribui 
ao plano, e às operações em jogo, pode ser classificado como alto (A), 
médio (M) ou baixo (B). 

Assim, um ator pode ter uma posição ou interesse favorável a uma 

operação, e pode apoiá-la ( + ). Mas a intensidade deste apoio não será 
muito forte se a importância, ou o valor, que ele atribui à operação for 
baixo (B); sua motivação, então, com relação a esta operação será repre
sentada por (+ B), sinal de um pequeno apoio. Do mesmo modo, a rejei
ção, ou o rechaço, a uma operação H poderá ter diferentes intensidades 
(A, M ou B), conforme o valor ou a importância da operação para o ator. 

A análise da motivação dos atores frente às operações fornece uma 
avaliação das possibilidades de alianças e conflitos entre os atores. E 
uma estimativa da disposição, ou da intensidade com que cada um se 

mobilizará, ou se motivará, para possibilitar ou impedir a operação. Sis
tematiza-se esta análise através de uma matriz, onde se relacionam, 
para cada operação, a motivação de cada ator (Quadro 2). 

Quadro 2 Matriz de motivação dos atores 

OP1 OP2 OP3 OP4 DOPS 

Al +A +A +A +A +A 

A2 +A +M -M +A +B 

A3 -A +B O +M +M 

A4 +B +B +M +M +B 

Conclusão Cf Cs Cf Cs Cs 

Onde: Cf = conflito A = alto (+) = apoio 
Cs = consenso M = médio (-) = rejeição 
OP = operação B = baixo 

A matriz de motivação indica as operações conflitivas e as de con
senso, na situação inicial. No exemplo acima, as operações 1 e 3 são 
conflitivas. Basta uma única rejeição (-), independentemente de sua 
intensidade, para a operação ser considerada conflitiva. 

No entanto, operação conflitiva não é sinônimo, necessariamente, 
de operação inviável, pois depende da capacidade (poder/força) do ato r 
contrário à mesma de impedir, ou dificultar, sua realização. Assim, é 
preciso avaliar, além da motivação dos atores, a força, ou o peso, dos 

mesmos. 



A análise do peso de um ator é a precisão do grau de controle (dire

to e indireto) que ele tem sobre o conjunto de recursos críticos necessá
rios para realizar as operações do plano. Este conjunto de recursos críti

cos inclui todas as capacidades (recursos) requeridas para tomar-se a 

decisão sobre a realização das operações (recursos de decisão), e as 

capacidades necessárias para implementar as operações e reproduzi-las 

estavelmente (recursos de materialização e reprodução). 

No exemplo sobre o problema de fraude e falsificação de medicamen

tos, para fazer face às operações de fortalecimento da estrutura estadual 

de Vigilância Sanitária; de revisão da legislação sobre as condições de pro

dução, distribuição e comercialização de medicamentos; e de ampliação do 

poder da Vigilância nos casos de crimes contra a Saúde Pública, seriam 

necessários, entre outros, os seguintes recursos: 

• Xl: capacidade de decisão do Secretário Estadual de Saúde 

• X2: recursos financeiros 

• X3: controle sobre a Assembléia Legislativa 
• X4: conhecimentos jurídicos, particularmente sobre Direito Sanitário 

• X5: conhecimentos técnicos especializados sobre o processo de 
produção de medicamentos 

• X6: capacidade de decisão e ação da polícia 

• X7: capacidade de decisão do Poder Judiciário 

• X8: capacidade de mobilização da sociedade civil 

Tais recursos estão sob controle de diversos atores, em graus dife

rentes. O grau de controle é um indicador da força do ator (de sua capa

cidade de produzir fatos que viabilizem, ou inviabilizem, operações) e 

se expressa como seu vetor de peso; na aplicação do PES, é costume 
percentuais representarem, aproximadamente, esse controle. 

O Vetor de Peso de um ator inclui tanto seu grau de controle direto 
sobre os recursos críticos, como o controle indireto sobre os mesmos 

(resultante das adesões de outros atores), além da adesão da população 
não-organizada, ao ator. Em nosso exemplo, o ator Secretário Estadual 
de Saúde controla, diretamente, o recurso Xl em 100%, além de X2, X4 

e X5; nestes últimos casos, os percentuais podem variar, pois outros ato
res também podem ter controle direto sobre tais recursos. O Secretário 

não tem controle direto sobre os recursos X3, X6, X7 e X8, mas os pode 
controlar indiretamente, conforme a adesão, a ele, dos atares que con
trolam, diretamente, tais recursos, respectivamente, lideranças do par
tido político majoritário na Assembléia, Secretário de Segurança do 

Estado, Presidente do Tribunal de Justiça e entidades representativas 
da sociedade civil. Além disso, o Secretário ainda pode ter o apoio da 

população (adesão da população não organizada), recurso fundamental 

para as ações de Vigilância. 
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A análise de viabilidade se conclui através de uma matriz on
de, para cada operação considerada conflitiva, listam-se os recursos 

necessários, os atores que a apoiam, ou rejeitam, e o grau de controle 
dos mesmos sobre os recursos críticos para aquela operação. No 
exemplo do Quadro 3, a análise de motivação considerou conflitiva a 
OPl. 

Quadro 3 Análise de viabilidade da Operação 1 (OP1) 

Atores favoráveis Controle de recursos Atores contrários 

A1 A2 A4 

100% O O 100% 

70% 

20% 

70% 

X1 

X2 

X3 

X4 

O 

30% 

80% 

30% 

A3 

O 

60% 10% 

O O 

30% 40% 

Onde: X = recurso 

O 

20% 

O 

A = ator 

30% 

80% 

30% 

A matriz do Quadro 3 sintetiza a análise de motivação e o vetor de 

peso dos atores, com relação à OPl. A conclusão não resulta de uma 
análise puramente matemática, os percentuais são apenas um artifício 
de aproximação a questões complexas, como a força de um ator. A aná
lise deve ser qualitativa e a natureza dos recursos é um dos elementos a 
se considerar. No caso descrito, estamos supondo ser o recurso X3 - úni
co sob controle do ator contrário, em sua maior parte - essencial para a 
materialização da operação. 

A construção de viabilidade para as operações consideradas inviá
veis, na situação inicial, se dá através do desenho de uma estratégia, 
para a qual se devem considerar os seguintes elementos: 

• a possibilidade de utilizar operações viáveis para construir viabi
lidade ("abrir caminho") para as operações inviáveis; 
• com quais atores será preciso lidar; 
• que meios táticos e estratégicos será necessário utilizar; e 
• em que seqüência e tempos. 
Na montagem da estratégia, combinam-se dois tipos de operações: 

as operações "OP" - que têm a capacidade de influir diretamente sobre 
os nós críticos dos problemas - e as operações "K" (OK), cuja função é 
facilitar a realização das primeiras. As operações "K" não têm sentido, 
isoladamente, a não ser quando estão a serviço de alguma operação OP. 



Em geral não podem ser desenhadas previamente, pois respondem a 
necessidades e situações muito imediatas, do dia-a-dia da gestão. 

Uma metáfora "farmacêutica", apresentada por Matus, pode aju
dar no entendimento do conceito de operações "K". Um remédio amar
go (OP) não poderia cumprir sua função de atacar as causas de uma 
doença se não viesse envolto por uma substância doce (OK). Assim, 
algumas operações "K", típicas, seriam: operações de distração, de sur
presa, de concessão, de reação, de !llobilização popular, de comunica

ção, de compromisso ... 
Alguns conjuntos de operações "K" cumprem funções muito espe

cializadas no processo de criação de viabilidade, dando origem ao que 
se pode chamar de meios táticos. Tais meios táticos, ao serem utilizados 
em seqüência, na trajetória estratégica, dão origem aos meios estratégi

cos. Assim, meios estratégicos são conjuntos de operações OK que têm 
demonstrado, na prática, através de seu uso repetido, uma alta eficácia 
para viabilizar operações OP. Os meios estratégicos mais usados são: 
imposição (ou uso de autoridade), persuasão, negociação, mediação, jul
gamento em tribunais, coação, confrontação, dissuasão e guerra. 

Além de se escolher os meios estratégicos para lidar com cada ato r, 
deve-se também definir a seqüência de realização de todas as operações 
e ações do plano, distribuídas no tempo, juntamente com as estratégias 
(ou meios estratégicos selecionados); esta seqüência conforma a trajetó

ria estratégica do plano. 

Momento tático-operacional 

O principal problema no momento de execução de um plano é a 
defasagem entre a velocidade com que ocorrem as mudanças na situa
ção real e a velocidade com que um ator pode alterar ou corrigir seu 
plano. A solução, ou a minimização, deste problema depende da capa
cidade de cálculo do ator, da existência de informação oportuna para 
subsidiar a tomada de decisão e da possibilidade de previsão da mudan
ça situacional. Thdo isto depende, fundamentalmente, de informação. 

O PES propõe, então, um Sistema de Monitoração do Plano: 
• que seja específico para cada usuário e disponha de informação 

seletiva, diferenciando-se, portanto, de um banco de dados (que pode 
ser usado por vários tipos de usuários, com necessidades diferentes e 
contém uma massa de informações diversificadas); 

• em que o valor e a utilidade da informação dependem de sua recep
ção em tempo eficaz, ou mesmo, em alguns casos, em tempo real; o tem
po máximo de atraso, admissível, entre o fato e a recepção da informação 
será definido pelo lapso eficaz em que a correção de uma ação é possível; 
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• em que a monitoração dar-se-á mediante fluxos de informação 

laterais, descentralizados e rápidos, onde todos os níveis da organização 
são produtores e usuários de informação; 

• em que se utilizarão a monitoração visual e direta, e também a 
monitoração sofisticada, através de sinais de atenção e alarme, a serem 

disparados toda vez que os indicadores monitorados saírem da faixa de 
normalidade definida; 

Os principais elementos a monitorar são: 

• descritores e nós críticos dos problemas (VDNC e VDP), confron
tando-os constantemente com os resultados pretendidos (VDNC* e 

VDR); esta monitoração visa avaliar as eficácias intermediária e termi

nal das operações. 

• recursos, produtos, resultados, oportunidade/cronograma e execu
ção orçamentária das operações; esta monitoração permite avaliar a efi

cácia e a eficiência das operações. 

• atores relevantes para os problemas enfrentados; monitoração de 
suas motivações e de seus vetores de peso, permitindo avaliar a eficácia 

das estratégias utilizadas junto aos mesmos. 

• contexto ou circunstâncias em que se desenvolve o plano o que 
permite atualizar constantemente os cenários e, consequentemente, os 

planos. 

Um bom sistema de monitoramento é, portanto, condição essen
cial para a execução de um plano com alguma probabilidade de eficá

cia. Outra condição, igualmente importante, é saber usar o tempo, sele
tivamente, nos problemas de alto valor estratégico e nas operações que 

marcam o rumo das mudanças situacionais pretendidas. Este é um dos 
maiores desafios de todos que ocupam posições de gestores. Suas agen

das, em geral, estão tomadas por urgências (porque eles não têm um 
bom sistema de planejamento e monitoramento, e, assim, não conse
guem antecipar-se aos problemas) e de problemas que poderiam ser 
resolvidos rotineiramente (normatizadamente) por níveis descentraliza

dos da organização. Em vista dessa situação, o PES propõe, entre 

outros, três importantes sistemas de direção estratégica: 

• Sistema de Agenda do Dirigente, através do qual se controlam o 
tempo e o foco de atenção do dirigente, evitando-se sua dispersão. 

• Sistema de Gerência por Operações, com a definição, no plano, 
de responsáveis pelas operações e ações. 

• Sistema de Petição e Prestação de Contas, através de cobrança e 

de prestação de contas, sistematicamente, por desempenho . 
Estes sistemas são interdependentes e as características que assu

mem, em uma organização, permitem classificá-la segundo seu grau de 

responsabilidade (Quadro 4). 



Quadro 4 Características de sistemas de gestão, segundo o tipo de organização 

Sistemas 

Tipo de 
organização Agenda do dirigente Petição e prestação Gerência por 

de contas operações 

Baixa Domínío das urgências Não há cobrança nem Domínio 
responsabilidade e improvisações prestação de contas da rotina 

Alta Domínio das ímportân- Cobrança e prestação Domínio da 
responsabilidade cias e do planejamento de contas sistemáticas, criatividade 

por desempenho 

Para concluir, cabe ressaltar que a aplicação do PES, em uma orga
nização, não se pode restringir a uma mera aplicação de técnicas e pas
sos da metodologia, mas pressupõe uma transformação progressiva na 
cultura, nas mentalidades e na forma de funcionamento da organiza

ção. Somente em organizações de alta responsabilidade pode haver 
demanda de planejamento. 
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