
••Oficina de Oficina de 
planejamento planejamento 

estratestratéégicogico



ObjetivoObjetivo

••  Avaliar o momento atual do Avaliar o momento atual do 
planejamento estratplanejamento estratéégico no gico no 
tcetce..

••  Levantar elementos de Levantar elementos de 
continuidade do processo.continuidade do processo.



Metodologia Metodologia 

••  O O Planejamento EstratPlanejamento Estratéégico Situacionalgico Situacional, , 
devidamente adequado devidamente adequado ààs s 
caractercaracteríísticas e necessidades sticas e necessidades 
institucionais institucionais 



Metodologia Metodologia 

••  A A VisualizaVisualizaççãoão como mcomo méétodo todo 
facilitador dos debates e facilitador dos debates e 
conclusões grupais conclusões grupais 



Metodologia Metodologia 
••  A A ModeraModeraççãoão

 como mcomo méétodo de todo de 
conduconduçção dos processos grupais onde ão dos processos grupais onde 
o Facilitador conduz o grupo de forma o Facilitador conduz o grupo de forma 
mais imparcial possmais imparcial possíível visando vel visando 
alcanalcanççar os objetivos predeterminados ar os objetivos predeterminados 
para cada uma das atividades para cada uma das atividades 
propostas. propostas. 



PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO 
ESTRATESTRATÉÉGICO GICO 
SITUACIONALSITUACIONAL

metodologia



PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO 
ESTRATESTRATÉÉGICO SITUACIONALGICO SITUACIONAL

••
 

Para Para MatusMatus, , 
••

 
““O Planejamento EstratO Planejamento Estratéégico Situacional gico Situacional éé

 
um mum méétodo e uma teoria de todo e uma teoria de 

Planejamento EstratPlanejamento Estratéégico Pgico Púúblico. blico. 
••

 
Seus temas são os problemas pSeus temas são os problemas púúblicos e blicos e éé

 
tambtambéém aplicm aplicáável a qualquer vel a qualquer 

óórgão cujo centro do jogo não seja exclusivamente o mercado, mas rgão cujo centro do jogo não seja exclusivamente o mercado, mas o o 
jogo poljogo políítico, econômico e socialtico, econômico e social””..

Portanto:Portanto:
••

 
planejamento planejamento éé

 
um processo tum processo téécnicocnico--polpolíítico resultante do jogo de tico resultante do jogo de 

atores em interaatores em interaçção, conflito, cooperaão, conflito, cooperaçção e alianão e alianççasas

••
 

atores esses que tem suas pratores esses que tem suas próóprias estratprias estratéégias e sua particular visão da gias e sua particular visão da 
realidaderealidade

••
 

planejamento planejamento éé

 
uma atividade de cunho nitidamente poluma atividade de cunho nitidamente políítico.tico.



PES x Modelo TradicionalPES x Modelo Tradicional

••
 

ConstrConstróói seu pri seu próóprio modelo como um jogo semiprio modelo como um jogo semi--
 controlado, onde outros atores tambcontrolado, onde outros atores tambéém participam m participam 

com objetivos cooperativos e com objetivos cooperativos e conflitivosconflitivos..
••

 
reconhece a existência de mais do que uma reconhece a existência de mais do que uma 
explicaexplicaçção  ão  

••
 

�� não hnão háá
 

uma uma úúnica aprecianica apreciaçção da realidadeão da realidade
••

 
Se hSe háá

 
outros atores a considerar o recurso PODER outros atores a considerar o recurso PODER 

passa a ser escassopassa a ser escasso
••

 
�� Considera a  complexidade do sistema social Considera a  complexidade do sistema social 

••
 

�� a ana anáálise econômica não lise econômica não éé
 

a preponderante na a preponderante na 
explicaexplicaçção da realidade e na elaboraão da realidade e na elaboraçção do plano.ão do plano.



PES x Modelo TradicionalPES x Modelo Tradicional
••

 
�� ““Planeja  quem governaPlaneja  quem governa””, portanto integra o t, portanto integra o téécnico e o cnico e o 
polpolíítico no âmbito do planejamento  tico no âmbito do planejamento  

••
 

�� propugna  como essencial analisar a viabilidade polpropugna  como essencial analisar a viabilidade políítica tica 
do plano.do plano.

••
 

�� Esse modelo não se propõe a Esse modelo não se propõe a ““adivinhar ou predizer o adivinhar ou predizer o 
futuro (...) visa, isso sim, a preparafuturo (...) visa, isso sim, a preparaçção para que se tente ão para que se tente 
criar o futuro, com imaginacriar o futuro, com imaginaçção, a partir das possibilidades ão, a partir das possibilidades 
que sejamos capazes de imaginar e construirque sejamos capazes de imaginar e construir””

••
 

�� Ao considerar a aAo considerar a açção dos diferentes atores e a ão dos diferentes atores e a 
complexidade do sistema social, planejacomplexidade do sistema social, planeja--se com grande se com grande 
margem de incertezamargem de incerteza

••
 

�� o planejamento configurao planejamento configura--se como uma APOSTA se como uma APOSTA 
contra as incertezas.contra as incertezas.

••



PES x Modelo TradicionalPES x Modelo Tradicional
••

 
Para Para MatusMatus

 
ESSA OPOSIESSA OPOSIÇÇÃO  SE CONFIGURA EM ÃO  SE CONFIGURA EM 

QUATRO ÂMBITOS QUATRO ÂMBITOS 
••

 
1.1.

 
como explicar a realidadecomo explicar a realidade

••
 
�� diagndiagnóóstico  x  anstico  x  anáálise situacionallise situacional

••
 

2.2.
 

como conceber o planocomo conceber o plano
••

 
�� determinista x  incerteza duradeterminista x  incerteza dura

••
 

3.3.
 

como tornar o plano vicomo tornar o plano viáável vel 
••

 
�� ttéécnica x  viabilidade polcnica x  viabilidade polííticatica

••
 

4.4.
 

como agir de forma planejadacomo agir de forma planejada
••

 
�� dissociado da adissociado da açção x  mediaão x  mediaçção entreão entre

••
 

conhecimento e aconhecimento e aççãoão



OPERACIONALIZAOPERACIONALIZAÇÇÃO DO PESÃO DO PES

••
 

a arte de governar   implica equacionar  a arte de governar   implica equacionar  
simultaneamente três  micro varisimultaneamente três  micro variááveis, veis, 
que se condicionam  mutuamente, em que se condicionam  mutuamente, em 
um   um   



Triângulo de GovernoTriângulo de Governo

Programa

Governabilidade Capacidade de Gestão



Momentos  metodolMomentos  metodolóógicos do PESgicos do PES
••

 
Momento 1 Momento 1 --

 
Explicativo Explicativo 

••
 

�� foi, foi, éé, tende a ser, tende a ser
••

 
Momento 2 Momento 2 --

 
NormativoNormativo

••
 

�� deve serdeve ser
••

 
Momento 3  Momento 3  --

 
EstratEstratéégico   gico   

••
 

�� deve ser e pode serdeve ser e pode ser
••

 
Momento 4  Momento 4  --

 
TTáático Operacional               tico Operacional               

••
 

�� fazerfazer
••

 
�� os momentos estão em permanente interaos momentos estão em permanente interaççãoão

••
 

�� em cadeia contem cadeia contíínuanua
••

 
�� sem uma sem uma sequênciasequência

 
linear estabelecida linear estabelecida 



DIREDIREÇÇÃO ESTRATÃO ESTRATÉÉGICAGICA

••
 

A direA direçção estratão estratéégica, na proposta de gica, na proposta de MatusMatus,  ,  
dividedivide--se em cinco mecanismos bse em cinco mecanismos báásicos, que se sicos, que se 
reforreforççam mutuamente:am mutuamente:

••
 

GERÊNCIA POR OPERAGERÊNCIA POR OPERAÇÇÕESÕES

••
 

implementar uma implementar uma administraadministraçção por objetivosão por objetivos
 

, , 
descentralizando a execudescentralizando a execuçção  do plano, mediante a ão  do plano, mediante a 
definidefiniçção de  responsabilidades precisas dos ão de  responsabilidades precisas dos óórgãos  rgãos  
encarregados de executencarregados de executáá--laslas



DIREDIREÇÇÃO ESTRATÃO ESTRATÉÉGICAGICA

••
 

ORORÇÇAMENTO POR PROGRAMASAMENTO POR PROGRAMAS

••
 

aliar esse mecanismo de  gerenciamento ao dealiar esse mecanismo de  gerenciamento ao de
 ororççamento por programasamento por programas

 
, que formaliza a defini, que formaliza a definiçção  ão  

de recursos orde recursos orççamentamentáários aos mrios aos móódulos  operacionais dulos  operacionais 
do planodo plano

••
 

PETIPETIÇÇÃO E PRESTAÃO E PRESTAÇÇÃO DE CONTASÃO DE CONTAS

••
 

estabelecer os procedimentos e critestabelecer os procedimentos e critéérios de avaliarios de avaliaçção ão 
que se exigirão naque se exigirão na

 
prestaprestaçção de contas, ão de contas, permitindo permitindo 

acumular informaacumular informaçção sobre osão sobre os
 

resultados da gestãoresultados da gestão



DIREDIREÇÇÃO ESTRATÃO ESTRATÉÉGICAGICA
••

 
PLANEJAMENTO DE CONJUNTURAPLANEJAMENTO DE CONJUNTURA

••
 

fazer a mediafazer a mediaçção entre o plano e aão entre o plano e açção ão ––
 

fazer o cfazer o cáálculo lculo 
situacional de ssituacional de sííntese ntese ––

 
fazer fazer predominar as predominar as 

importâncias sobre as urgênciasimportâncias sobre as urgências

••
 

SALA DE SITUASALA DE SITUAÇÇÕES (Sala do Plano)ÕES (Sala do Plano)

••
 

instrumentalizar e dar suporte instrumentalizar e dar suporte ààs decisões do s decisões do 
dirigentedirigente

 
sob extrema pressão de tempo e alta tensão sob extrema pressão de tempo e alta tensão 

situacional situacional ––
 

sala de situasala de situaçções (Sala do Plano)ões (Sala do Plano)
••



MATUS, 1992, MATUS, 1992, ConferênciaConferência
 

parapara
 

as as equipesequipes
 

dos dos 
MinistMinistéériosrios

 
dada

 
VenezuelaVenezuela

••
 

““CadaCada
 

âmbitoâmbito
 

problemproblemááticotico
 

requerrequer
 

um um 
desenhodesenho

 
particular particular dada

 
planificaplanificaççãoão

 situacionalsituacional. . VocêsVocês
 

terãoterão
 

de de desenhardesenhar
 

seuseu
 prpróóprioprio

 
mméétodotodo

 
particular particular dentrodentro

 
do do mméétodotodo

 geralgeral
 

estabelecidoestabelecido. . NesseNesse
 

trabalhotrabalho
 enfrentarãoenfrentarão

 
muitosmuitos

 
problemasproblemas

 
de de adaptaadaptaççãoão

 
e e 

de de criacriaççãoão
 

metodolmetodolóógicagica
 

queque
 

vocêsvocês
 

mesmosmesmos
 terãoterão

 
de resolver, de resolver, casocaso

 
a a casocaso, , parapara

 
queque

 
estaesta

 reformareforma
 

sejaseja
 

operativaoperativa””



Processo 
interno de  
tomada de 
decisões

Sistemas de 
suporte à 
Direção - 

Sistemas de 
Informações Fluxo interno 

de 
informações

Coordenação 
e avaliação do 

Plano

Sistema de 
prestação de 

contas

Ferramentas 
gerenciais 

existentes e 
necessárias

O SISTEMA DE 
GESTÃO



VISUALIZAVISUALIZAÇÇÃOÃO

metodologia



Por que VisualizarPor que Visualizar
••

 
Ajuda o desenvolvimento da discussãoAjuda o desenvolvimento da discussão

••
 

Permite que todos participemPermite que todos participem

••
 

Considera que todas as opiniões têm o Considera que todas as opiniões têm o 
mesmo valormesmo valor

••
 

Relata a discussãoRelata a discussão

••
 

Facilita a organizaFacilita a organizaçção das idão das idééiasias

••
 

Possibilita a recuperaPossibilita a recuperaçção de idão de idééias e ias e 
evita malevita mal--entendidosentendidos



Regras da escritaRegras da escrita

••
 

Escreva de forma legEscreva de forma legíívelvel

••
 

Utilize no mUtilize no mááximo 4 linhas por  cartelaximo 4 linhas por  cartela

••
 

Escreva sEscreva sóó
 

uma iduma idééia por cartelaia por cartela

••
 

Escreva frases autoEscreva frases auto--explicativasexplicativas

••
 

Evite usar palavras soltasEvite usar palavras soltas

••
 

Vale o que estVale o que estáá
 

escrito!!!escrito!!!



CompromissosCompromissos
••  Participar efetivamente do conjunto Participar efetivamente do conjunto 

da atividadeda atividade

••  PontualidadePontualidade

••  Não fumar na salaNão fumar na sala

••  Manter celulares desligadosManter celulares desligados

••  Não tome a palavra de assaltoNão tome a palavra de assalto



Ator socialAtor social
••

 
ÉÉ

 
uma organizauma organizaçção ou personalidade que:ão ou personalidade que:

••
 

possui um projetopossui um projeto

••
 

controla algum recurso relevante para o jogocontrola algum recurso relevante para o jogo

••
 

participa de algum jogoparticipa de algum jogo

••
 

tem e acumula ( ou perde ) fortem e acumula ( ou perde ) forçças no jogo as no jogo 

••
 

possui capacidade de produzir fatos no jogo possui capacidade de produzir fatos no jogo 
social.social.



Ator socialAtor social
••  ExemploExemplo

••  São atores:São atores:

••  Sindicato ASindicato A

••  Empresa BEmpresa B

••  AssociaAssociaçção de moradores Xão de moradores X

••  Jornal C Jornal C 



AnAnáálise do atorlise do ator

••Como este grupoComo este grupo se vêse vê??



AnAnáálise do atorlise do ator

••Como o Como o tcetce vê este vê este 
grupogrupo ??



AnAnáálise do atorlise do ator

••Como o Como o tcetce éé visto por visto por 
este grupo de trabalho?este grupo de trabalho?



CaracterizaCaracterizaçção do atual cenão do atual cenáário rio 

••Quais as principais variQuais as principais variááveis veis 
(positivas e/ou negativas (positivas e/ou negativas 
que caracterizam o atual que caracterizam o atual 
cencenáário do rio do tcetce ??



MissãoMissão
••

 
éé

 
a determinaa determinaçção do motivo central do ão do motivo central do 

planejamento estratplanejamento estratéégico, ou seja, a gico, ou seja, a 
determinadeterminaçção de "onde a empresa quer ão de "onde a empresa quer 
ir".ir".

••
 

Corresponde a um horizonte dentro do Corresponde a um horizonte dentro do 
qual a empresa atua ou poderqual a empresa atua ou poderáá

 
atuar. atuar. 



MissãoMissão
••

 
Define a razão de ser  da instituiDefine a razão de ser  da instituiçção ,  ão ,  
relacionando  o  negrelacionando  o  negóócio  com  a cio  com  a 
possibilidade de satisfazer alguma possibilidade de satisfazer alguma 
necessidade do ambiente.necessidade do ambiente.

••
 
Importante: dImportante: dáá

 
sentido a organizasentido a organizaçção ão 

orientando e delimitando a aorientando e delimitando a açção ão 
organizacional. organizacional. 

••
 

Para quê serve Para quê serve àà
 

sociedade.sociedade.
••

 
ContContéém:  o negm:  o negóócio e a necessidade social a  cio e a necessidade social a  
atender no ambiente.atender no ambiente.



MissãoMissão
••

 
não estnão estáá

 
diretamente relacionada com o diretamente relacionada com o 

estatuto social da empresa. ela estatuto social da empresa. ela éé
 

mais mais 
ampla, inclui expectativas. ampla, inclui expectativas. 

••
 

deve ser definida em termos de deve ser definida em termos de 
satisfazer uma necessidade do satisfazer uma necessidade do 
ambiente externo, e não em termos de ambiente externo, e não em termos de 
oferecer algum servioferecer algum serviçço. o. 



MISSÃOMISSÃO

••
 

··
 

SHELL SHELL --
 

satisfazer as necessidades de satisfazer as necessidades de 
energia da humanidadeenergia da humanidade



MISSÃOMISSÃO

••
 

COELBA COELBA --
 

assegurar o fornecimento de assegurar o fornecimento de 
energia em quantidade e qualidade energia em quantidade e qualidade 
necessnecessáárias ao mercado consumidor, rias ao mercado consumidor, 
promovendo a oportunidade de promovendo a oportunidade de 
desenvolvimento econômico do Estado da desenvolvimento econômico do Estado da 
BahiaBahia



MissãoMissão
••

 
··

 
FORD FORD --  nossa missão nossa missão éé  atender atender ààs s 

necessidades de transporte de necessidades de transporte de 
nossos clientes, aprimorando nossos clientes, aprimorando 
nossos produtos e servinossos produtos e serviçços, os, 
prosperando como empresa e prosperando como empresa e 
propiciando retorno aos acionistaspropiciando retorno aos acionistas



MissãoMissão
••  Formular, regular e fomentar as Formular, regular e fomentar as 

polpolííticas de saticas de saúúde de Minas de de Minas 
Gerais, de acordo com as Gerais, de acordo com as 
necessidades da populanecessidades da populaçção, ão, 
assegurando os princassegurando os princíípios do pios do 
SUS.SUS.



MissãoMissão
••

 
PetrobrasPetrobras



MissãoMissão

••  AssessorarAssessorar  a a implementaimplementaççãoão  das das 
aaççõesões  do do planoplano  estratestratéégicogico  do do 
tribunal,promovendotribunal,promovendo  as as 
adequaadequaççõesões  necessnecessááriasrias  a a suasua  execuexecuçção,deão,de  forma a forma a viabilizarviabilizar  o o 
alcancealcance  dos dos objetivosobjetivos  delineadosdelineados..



ProblemaProblema

••
 

Problema Problema éé
 

a declaraa declaraçção de insatisfaão de insatisfaçção de ão de 
um ator frente um ator frente àà

 
realidade que ele quer e realidade que ele quer e 

pode modificar. pode modificar. ÉÉ
 

um componente da um componente da 
realidade que se quer e se pode modificar.realidade que se quer e se pode modificar.



ProblemaProblema

••
 

ÉÉ
 

a a declaradeclaraççãoão
 

de de insatisfainsatisfaççãoão
 

de de quemquem
 

estestáá
 planejandoplanejando

 
frentefrente

 
àà

 
realidaderealidade

 
queque

 
eleele

 
tem tem 

interesseinteresse
 

de de mudarmudar. . PortantoPortanto......
••

 
avaliamosavaliamos

 
a a insatisfainsatisfaççãoão

 
comocomo

 
evitevitáávelvel

 
no no nossonosso

 
espaespaççoo

 
de de 

governogoverno;;
••

 
éé

 
um um componentecomponente

 
dada

 
realidaderealidade, , algoalgo

 
queque

 
existeexiste

 
hojehoje;;

••
 

temostemos
 

interesseinteresse
 

emem
 

modificarmodificar
 

essaessa
 

realidaderealidade;;
••

 
dispomodispomo--nosnos

 
a a mobilizarmobilizar

 
recursosrecursos

 
parapara

 
tantotanto;;

••
 

estestáá
 

emem
 

nossonosso
 

espaespaççoo
 

de de governabilidadegovernabilidade;;



RequisitosRequisitos
 de um Problemade um Problema

••
 

O ator que planeja:   O ator que planeja:   
••

 


 
Expressa insatisfaExpressa insatisfaçção com a realidadeão com a realidade

••
 


 

Avalia insatisfaAvalia insatisfaçção como evitão como evitáávelvel
••

 


 
Tem interesse em atuar para mudarTem interesse em atuar para mudar

••
 


 

Declara que o problema estDeclara que o problema estáá
 

em seu espaem seu espaçço de o de 
governabilidade governabilidade 



FormulaFormulaçção de Problemasão de Problemas

••
 

EscrevêEscrevê--los los comocomo
 

condicondiççõesões
 

negativasnegativas
••

 
IdentificarIdentificar

 
problemasproblemas

 
existentesexistentes, e , e nãonão

 problemasproblemas
 

posspossííveisveis, , imaginadosimaginados
 

ouou
 

futurosfuturos;;
••

 
Um Um problemaproblema

 
nãonão

 
éé

 
ausênciaausência

 
de de solusoluççãoão, , masmas

 simsim
 

um um estadoestado
 

negativonegativo
 

existenteexistente;;
••

 
Ex : Ex : FaltamFaltam

 
professoresprofessores

 
=> => ausênciaausência

 
de de solusoluççãoão

••
 
FormaFormaççãoão

 
escolarescolar

 
éé

 
inadequadainadequada=> => 

problemaproblema



RecomendaRecomendaççõesões

••
 

NãoNão
 

listarlistar
 

temastemas
 

nosnos
 

problemasproblemas
 

((sasaúúdede, , 
educaeducaççãoão, , transportetransporte, etc.), etc.)

••
 

NãoNão
 

listarlistar
 

objetivosobjetivos
 

((atingiratingir
 

50% de 50% de imunizaimunizaççãoão))
••

 
NãoNão

 
listarlistar

 
solusoluççõesões

 
((concluirconcluir

 
a a estradaestrada

 
A =>B)A =>B)

••
 

NãoNão
 

listarlistar
 

problemasproblemas
 

muitomuito
 

especespecííficosficos..



ProblemaProblema

••
 

Um problema bem formulado, por exemplo, Um problema bem formulado, por exemplo, 
não aponta a falta de uma solunão aponta a falta de uma soluçção prão préé

 concebida, conforme pode ser observado no concebida, conforme pode ser observado no 
exemplo abaixo:exemplo abaixo:

••
 

Falta de transporte prFalta de transporte próóprio    X   Dificuldade prio    X   Dificuldade 
de acesso dos alunos de acesso dos alunos àà

 
rede   escolarrede   escolar

••
 

(solu(soluçção prão préé
 

concebida)  concebida)  
(problema real)(problema real)



TipoTipo  de de problemasproblemas

••
 

EmEm
 

um um jogojogo
 

social social sãosão
 

produzidosproduzidos
 

trêstrês
 

tipostipos
 

de de 
problemasproblemas, se , se temostemos

 
comocomo

 
referencialreferencial

 
o tempo, o o tempo, o 

significadosignificado
 

e a e a naturezanatureza
 

do do resultadoresultado
 

parapara
 

um um atorator::
••

 
a. a. ameaameaççasas, , istoisto

 
éé, o , o perigoperigo

 
potencialpotencial

 
de de perderperder

 
umauma

 conquistaconquista
 

ouou
 

agravaragravar
 

umauma
 

situasituaççãoão;;
••

 
b. b. oportunidadesoportunidades, , istoisto

 
éé, , possibilidadespossibilidades

 
queque

 
o o jogojogo

 
social social 

abreabre
 

e e sobresobre
 

as as quaisquais
 

éé
 

posspossíívelvel
 

atuaratuar
 

parapara
 

aproveitaproveitáá--laslas
 com com eficeficááciacia

 
ouou

 
desperdidesperdiçáçá--la;la;

••
 

c. c. problemasproblemas
 

presentespresentes, , ouou
 

sejaseja, , deficiênciasdeficiências
 

detectadasdetectadas
 nana

 
observaobservaççãoão

 
e e qualificaqualificaççãoão

 
do do jogojogo

 
emem

 
processoprocesso..



macromacro--problemasproblemas

••Quais os principais Quais os principais 
problemas para este grupoproblemas para este grupo 
hoje?hoje?





Objetivo:Objetivo:

••
 

Expressa o que se quer alcanExpressa o que se quer alcanççar  ar  

••
 

A redaA redaçção deve ser feita com o verbo no ão deve ser feita com o verbo no 
infinitivoinfinitivo

 
(receber, contribuir, fazer...)(receber, contribuir, fazer...)



ObjetivosObjetivos  EstratEstratéégicosgicos

••  PropPropóósitossitos  dada  instituiinstituiççãoão  queque  
serãoserão  permanentementepermanentemente  
buscadosbuscados  objetivandoobjetivando  o o fielfiel  
cumprimentocumprimento  de de suasua  missãomissão..



ObjetivosObjetivos  EstratEstratéégicosgicos

••  ÉÉ  o o alvoalvo  ouou  a a situasituaççãoão  queque  
se se pretendepretende  alcanalcanççarar  aoao  
ttéérminormino  do do planoplano.  .  AquiAqui  
se se determinadetermina  parapara  ondeonde  a a 
instituiinstituiççãoão  devedeve  dirigirdirigir  
seusseus  esforesforççosos..



ObjetivosObjetivos  EstratEstratéégicosgicos

••
 

MelhorarMelhorar
 

a a excelênciaexcelência
 

nana
 

produproduççãoão..

••
 

ManterManter
 

o o equilequilííbriobrio
 

econômicoeconômico
 

financeirofinanceiro

••
 

AumentarAumentar
 

a a eficeficááciacia
 

e a e a eficiênciaeficiência
 empresarialempresarial

••
 

PreservarPreservar, , conservarconservar
 

e e recuperarrecuperar
 

o o meiomeio
 ambienteambiente

 
dada

 
regiãoregião..



ObjetivosObjetivos  EstratEstratéégicosgicos

••
 

STUBHSTUBH--20082008

••
 

estarestar consolidadoconsolidado comocomo meiomeio de de transportetransporte
 urbanourbano de de passageirospassageiros, , sobresobre trilhostrilhos, de , de altaalta
 capacidadecapacidade, , elevandoelevando seuseu ííndicendice de de 

participaparticipaççãoão no no sistemasistema de de transportetransporte
 ppúúblicoblico de Belo Horizonte de Belo Horizonte parapara 17,5%;17,5%;

••
 

ObtidaObtida umauma taxataxa de de coberturacobertura de 73%.de 73%.



RESULTADO RESULTADO 
••

 
O resultado refereO resultado refere--se se ààquilo que  obtive ao tquilo que  obtive ao téérmino rmino 
do plano.do plano.

••
 

Deve ser: Deve ser: 
••

 
concretoconcreto:  todo observador deve  ver o mesmo :  todo observador deve  ver o mesmo 
fenômenofenômeno

••
 

atingatingíívelvel:  deve estar no nosso  espa:  deve estar no nosso  espaçço de o de 
governabilidade. Temos  e/ou podemos viabilizar governabilidade. Temos  e/ou podemos viabilizar 
os recursos  necessos recursos  necessááriosrios

••
 

mensurmensuráávelvel:  deve descrever  qualidade ou :  deve descrever  qualidade ou 
quantidade que  possam ser verificadasquantidade que  possam ser verificadas
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