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Resumo 

Se revela indispensável, nos dias de hoje, o controle de gastos pela administração pública em qualquer uma de 
suas esferas. Assim, é essencial que os gestores compreendam a importância da aplicação do planejamento 

estratégico nos municípios, objetivando-se, neste estudo, direcionar-se ao município específico de São 

Fidélis/RJ. Este trabalho procura demonstrar as dificuldades encontradas pelo referido município para 

implantação do planejamento estratégico, e sugerir soluções para que esta ferramenta tão atual e importante 

venha a ser utilizada pela administração pública. O plano de ação se destina a promover a utilização do 

planejamento estratégico nesta cidade como a solução de problemas sociais com implantação de políticas 

públicas eficazes. Foi considerado o caso das cidades de Santo André e São José dos Campos estudado por 

Miriam Belchior. O método utilizado foi a pesquisa bibliográfica. 

 

Palavras-chave: Planejamento estratégico, Ferramenta, Planejamento Municipal. 

 

1 Introdução 

É de conhecimento público que as grandes mudanças ocorridas na administração 

pública, seja ela federal, estadual ou municipal, são impostas por lei com prazos determinados 

para serem cumpridos. Foi assim na Constituição Federal para a implementação do PPA 

(Plano Plurianual), com a Lei de Responsabilidade Fiscal, para se respeitar os gastos de 

pessoal, publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária e o de Gestão Fiscal, 

também na implantação da Lei Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 10 de julho de 2001) dos 

Planos Diretores nas cidades. 

O Planejamento Estratégico não está sendo imposto pelos órgãos superiores, talvez 

seja esse o motivo da não implantação nas realidades municipais.  

A relevância do tema se encontra nos prejuízos evitados com a implementação do 

planejamento estratégico nas cidades, tendo como campo de análise o município de São 

Fidélis/RJ.  

A falta do Planejamento Estratégico tem emperrado o desenvolvimento dos 

municípios, tendo em vista que recursos são gastos em projetos que sequer tenham objetivos 

específicos para sua realização e acompanhamento final da sua realização, gerando projetos 

que em muitas situações, o município de pequeno porte não possui situação financeira para 

sustentá-lo, criando mais despesas de pessoal e correntes.   
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Dessa forma, o problema desta pesquisa gira em torno da seguinte questão: Quais as 

barreiras que impedem o município de São Fidélis/RJ de implantar o planejamento 

estratégico?  

O artigo tem como objetivo geral identificar as dificuldades encontradas pelo 

município estudado em aplicar o planejamento estratégico e sugerir soluções para que esta 

ferramenta tão atual e importante venha a ser utilizada pela administração pública. Além 

disso, tem como objetivos específicos demonstrar aos gestores a importância de se utilizar o 

Planejamento Estratégico, não como sendo para atender a uma determinação, mas realmente 

pensando nos benefícios que ele pode trazer ao município e sua realidade financeira, social, 

ambiental e educacional. 

Para alcançar esses objetivos foi realizada a pesquisa bibliográfica, e ainda a técnica 

de observação participante. 

Esse artigo está estruturado em seis capítulos. O primeiro capítulo é a introdução que 

procurar posicionar o leitor sobre a importância do tema e os objetivos que se pretende 

alcançar. O segundo capítulo procurou fazer uma revisão da literatura que trata sobre o tema 

planejamento estratégico municipal, sua importância e benefícios, as dificuldades de 

implantação e a análise de casos das cidades de Santo André e São José dos Campos. 

O terceiro capítulo buscou-se desenhar os procedimentos metodológicos utilizados 

para a coleta e análise dos dados, utilizando-se a pesquisa de natureza qualitativa na técnica 

de observação participante. O capítulo quarto demonstra o campo da pesquisa que é o 

município de São Fidélis e suas particularidades. No capítulo cinco é apresentada a conclusão 

e no capítulo seis as referências bibliográficas. 

2 Referencial Teórico 

2.1 Importância do Planejamento Estratégico e Benefícios 

O Planejamento Estratégico Municipal (PEM) é um processo dinâmico e interativo 

para deliberação dos desígnios, táticas e atuações do município. É preparado por meio de 

métodos administrativos distintos e integrantes, abrangendo de forma ativa os diferentes 

atores sociais do ambiente trabalhado. É formalizado para articular políticas federais, 

estaduais e municipais, para gerar frutos no município e promover qualidade de vida 
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adequada à população. É um projeto urbano global que atende as múltiplas temáticas 

municipais e valoriza a maneira colaborativa e ininterrupta de pensar o município no presente 

e no futuro (REZENDE, 2006). 

Segundo Pfeiffer (2000) o PEM é uma ferramenta de gerenciamento que, como 

qualquer outra, tem apenas um propósito: tornar a gestão do município mais eficiente. O 

enfoque estratégico no desenvolvimento local reduz as incertezas e auxilia as mudanças 

econômicas, sociais e políticas para debater com coerência a pluralidade de ações sobre a 

cidade, procurando um acordo entre os vários atores (inclusive o governo) na escolha de um 

futuro desejável e factível (LLONA; LUYO; MELGAR, 2003).  

Para Lopes (1998) o PEM tem como finalidade principal a organização dos diversos 

níveis e papéis estratégicos de um município em um projeto global, ponderando a missão, as 

táticas, o orçamento e o controle dos desígnios das ações municipais.  

Hoje a competição global fez com que as empresas estejam em todo o tempo se 

atualizando e buscando o melhor para atendimento de seu público. No meio dessa realidade 

entra a gestão pública, que tem sido cobrada pela população, pelos meios de comunicação, 

pelos órgãos de fiscalização, para que gerem os parcos recursos da maneira mais eficaz, 

necessitando assim de um planejamento que otimize os gastos e se obtenha resultados 

esperados e desejados. 

A experiência diz que toda decisão deve ser baseada em planejamento estratégico, e 

este deve ser realizado com o objetivo de atender os desejos dos stakeholders, que no caso, 

são os munícipes. Estes pagam seus impostos procurando receber do Estado aquilo que são 

seus direitos constitucionais, saúde, educação, lazer, etc. 

Sendo assim, aquilo que foi desenvolvido como projeto precisa necessariamente 

concorrer com a modernidade dos dias atuais.  

Rezende (2004) afirma que o PEM é um projeto voltado para prefeituras, que 

possibilita aos seus gestores, a fixação dos rumos para o município, se utilizando da sinergia 

entre as diversas instituições e cidadãos envolvidos. Existe, deste modo, a alegação de que é 

uma forma de aprendizado, no sentido de se conseguir um melhor conhecimento sobre as 

questões e necessidades internas, e também, das relações externas e por fim, sobre a 

capacidade de resposta administrativa, dando força ao trabalho das organizações públicas. 
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Esta sinergia considera as diretrizes legais das três esferas de governo, com pelo 

menos dois objetivos: a) produzir resultados no município; b) prover auxílios para aprimorar a 

qualidade de vida dos seus munícipes (PFEIFFER, 2000). 

Neste sentido, o PEM condiciona seu desenvolvimento à necessidade de 

compatibilizar a administração do espaço local, com os desafios provocados pela sociedade 

urbana, possibilitando o progresso de suas competências internas, para reagir e adiantar ações 

em relação às influências externas (MOTTA, 2004). 

Dessa forma, o PEM se traduz em atos administrativos, de longo prazo, que 

respeitam o processo de legalidade e legitimidade e envolvem os escalões gerenciais e 

institucionais, nos quais o diagnóstico dos ambientes internos e externos é essencial 

(PAGNONCELLI; AUMOND, 2004). 

A sociedade fidelense precisa se sentir parte deste desenvolvimento mundial. Com o 

advento da internet, podemos verificar casos de sucesso em projetos usados nos municípios 

brasileiros, como foi o caso de Santo André e São José dos Campos. 

2.2 Dificuldades de implantação do Planejamento Estratégico 

Dentro da realidade conhecida da gestão pública, temos o PPA - Plano Plurianual 

como sendo o instrumento que serve de base para a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), 

que como o seu nome diz, vem dar a diretriz para que se produza a Lei Orçamentária Anual 

(LOA), sendo esta última a que demonstra com mais detalhes em números, anualmente, os 

valores que ficam a disposição do governo para suas ações. A grande dificuldade tem sido 

elaborar um PPA que realmente espelhe as necessidades e tenham como base, dados 

adquiridos através de um planejamento estratégico de qualidade, contando com maior 

flexibilidade nos seus métodos e cumprimento das propostas políticas assumidas (REZENDE; 

CASTOR, 2005). 

Muitas dificuldades são encontradas na aplicação do Planejamento Estratégico no 

PPA, como: falta de verdadeiro envolvimento dos munícipes, ausência de apoio das 

lideranças da oposição, envolvimento defasado do Poder Legislativo, alteração metodológica 

do agente externo, mudança da equipe multidisciplinar executora do projeto ao longo do 

processo, ajustes na estrutura executiva da prefeitura, falta de prescrição da conclusão formal 
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ordenada pelos secretários municipais e principalmente pelo prefeito (REZENDE; CASTOR, 

2005). 

Pfeiffer (2000, p.5) afirma que: 
A maioria dos municípios não tem condições organizacionais, técnicas e 

administrativas para aproveitar a nova autonomia. Além disso, os tradicionais 

instrumentos de planejamento urbano, alguns obrigatórios por lei, mostram-se cada 

vez mais obsoletos e inadequados para atender as necessidades atuais de uma 

administração municipal dinâmica. 

 

Maricato (2013) aduz que durante o Planejamento Estratégico há um processo de 

descentralização, onde se reduz a competência indutora da União no desenvolvimento 

nacional, tornando o poder municipal responsável pelo desenvolvimento econômico local e 

também por uma agenda cada vez mais extensa. Porém, a competência do poder municipal é 

limitada por condições macroeconômicas, expondo a carência de um planejamento que 

considere aspectos externos.  

2.3  Análise de Casos: Santo André e São José dos Campos 

As duas cidades, Santo André (568.538 habitantes em 2010) e São José dos Campos 

(533.501 habitantes em 2010) espelham a realidade encontrada no âmbito da gestão pública, 

suas mazelas e tradições, a serem quebradas para uma melhor gestão dos recursos públicos. 

Nesses casos ficou claro que "o Planejamento Estratégico Situacional foi fator diferenciador 

que levou à adoção dessa metodologia nas duas cidades" (BELCHIOR, 1999, p. 71).   

As maiores dificuldades encontradas na cidade de Santo André foram: a dificuldade 

de trabalhar o vértice da governabilidade, o viés trazido à implementação do PES pela falta de 

formalização dos vetores de descrição de problemas, da divisão em fluxos, regras e 

acumulações, da definição dos nós críticos, da definição do vetor de resultados e, 

principalmente, do detalhamento do fluxo de análise situacional, a falta de implantação dos 

instrumentos do momento estratégico, a falta de clareza na atribuição da competência da sala 

de situações e do limite de atuação dos agentes de planejamento, e ainda a falta de revisão 

continuada do triângulo de governo (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, 

1998). 

Em São José dos Campos: 

Os problemas priorizados foram: reforma administrativa não concluída; 

dificuldades com pessoal; lentidão/inadequação no processo de compras; a 
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prefeitura não tem conseguido executar obras nos prazos previstos; incapacidade de 

mostrar nossas ações; falta de unidade da equipe de governo; falta de integração 

entre as secretarias e falta de sustentação política do governo (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1994, p. 5). 

 
No caso de Santo André, tratava-se claramente de uma crise de 

realização, ou seja, incapacidade técnica e administrativa de concretizar os projetos 

de governo. Nas entrevistas realizadas todos apontam isso como o motor do 

processo, salientando que não havia problema no que se referia à capacidade 

econômica (BELCHIOR, 1999, p.68). 

 

Em São José dos Campos, durante o processo de detalhamento dos projetos e 

problemas evidenciou-se um aspecto que não estava claro no começo do processo; nesse caso, 

a falta de um programa de governo. “Durante o processo do Planejamento Estratégico 

Situacional identificou-se que não havia um plano de governo. O plano de governo foi 

concebido durante o processo, que se acreditava ter, mas não se tinha" (BELCHIOR, 1999, p. 

70).   

Dessa forma, foram observados os seguintes resultados da implantação do 

Planejamento Estratégico nos dois municípios analisados: 

O tom geral da avaliação nos dois municípios é de que, se o Planejamento 

Estratégico Situacional não tivesse sido adotado, o governo municipal não teria 
conseguido concretizar o conjunto de ações, que lhes garantiu uma avaliação 

popular bastante positiva. 

Pouco antes da adoção do Planejamento Estratégico Situacional em São 

José dos Campos a avaliação da opinião pública era de uma reprovação de 50% 

(ruim e péssimo) e uma aprovação de 15% (ótimo e bom); enquanto que, ao final do 

mandato, pesquisa Datafolha indicava uma aprovação de 44% e uma reprovação de 

14%. Em Santo André, o governo municipal saiu com uma avaliação semelhante.  

Dentro dessa avaliação mais global, os entrevistados destacaram os 

principais elementos positivos do processo, quais sejam, a possibilidade de definir 

prioridades e o rumo que o governo tomou em função delas; a concretização dos 

projetos; a possibilidade de ver o governo como um todo; a introdução de sistema de 
acompanhamento de projetos; melhor embasamento para encaminhar as discussões 

do Orçamento Participativo, etc (BELCHIOR, 1999, p. 85-86). 

3 Procedimentos Metodológicos 

O presente trabalho tem a classificação de um modelo de pesquisa de natureza 

qualitativa que conforme descreve Minayo (2008, p.57) “é adequado aos estudos da história, 

das representações e crenças, das relações, das percepções e opiniões, ou seja, dos produtos 

das interpretações que os humanos fazem durante suas vidas, da forma como constroem seus 

artefatos materiais e a si mesmos, sentem e pensam” 
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 O desenvolvimento do trabalho se deu através de pesquisa bibliográfica em sites da 

Prefeitura Municipal de São Fidélis, FIRJAN e na técnica de observação participante pois 

atuei no município como Contadora Geral no período de 2003-2016, tendo conhecimento 

técnico e empírico no contexto estudado. 

De acordo com Fonseca (2002, p. 37): 

 
  “A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 

pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o 

assunto. Existem porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa 

bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher 

informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a 
resposta”. 

 

Por fim, os resultados aqui encontrados procuram demonstrar os benefícios na 

utilização do planejamento estratégico na administração municipal. 

4 Desenvolvimento  

O município de São Fidélis encontra-se na região Norte Fluminense do Estado do 

Rio de Janeiro, com aproximadamente 38 mil habitantes, extensão territorial 1.028,095 Km
2
. 

Na agricultura se caracteriza pela policultura, sendo suas principais culturas a de cana-de-

açúcar, arroz, milho, tomate, banana, algodão e goiaba. Apresenta ainda potencial para 

fruticultura, olericultura, floricultura e silvicultura. Sua economia possui representação 

também em outros setores, como indústria, comércio, cooperativas e pesca (PEREIRA 

CARNEIRO, 1988). 

As dificuldades encontradas, como qualquer outra cidade do interior, são: geração de 

emprego, drogas, poucos recursos financeiros, secas, grande êxodo rural, falta de visibilidade 

na sua veia turística, falta de opções para os jovem em termos de diversão, comércio local 

sem visibilidade de investimento, entre outras. 

O município perdeu sua referência na área do turismo e entrou num processo de 

estagnação pela falta de um planejamento estratégico que permitisse a manutenção de eventos 

e festas tradicionais, o que levou esses a extinção, como a Festa da Lagosta (PEREIRA 

CARNEIRO, 1988). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cana-de-a%C3%A7%C3%BAcar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cana-de-a%C3%A7%C3%BAcar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arroz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Milho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tomate
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Goiaba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fruticultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Olericultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Floricultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Silvicultura
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Uma pesquisa do IBGE (2017) demonstrou os seguintes dados do município 

revelados a seguir. 

No setor da educação, no ano de 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública de 

ensino municipal tiveram nota média de 4,8 no IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica). Já os alunos dos anos finais, alcançaram nota de 4,3. A taxa de 

escolarização foi de 97,1% em 2010, para pessoas de 6 a 14 anos. Os dados demonstram que, 

apesar de um elevado índice de escolarização, ainda há um enfraquecimento do ensino 

conforme as séries avançam, colocando uma barreira na continuidade do estudo pós-ensino 

médio. 

No ano de 2016, o salário médio mensal era de 1,7 salários mínimos. A porcentagem 

de pessoas ocupadas em relação à população total era de 14,3%, que resulta em 

aproximadamente 5.391 pessoas. A população em domicílios com rendimentos mensais de até 

meio salário mínimo por pessoa, representava 35,1%. Esses dados trazem à tona questões que 

podem ser geridas para um aumento da empregabilidade e rentabilidade, como qualificação da 

mão de obra. 

No município, 75,2% dos domicílios apresentam esgotamento sanitário adequado, 

87% dos domicílios urbanos em vias públicas possuem arborização e 47,2% dos domicílios 

urbanos em vias públicas percebem urbanização adequada, ou seja, presença de bueiro, 

calçada, pavimentação e meio-fio. A última informação descrita expõe que menos da metade 

da população exerce seu direito corretamente, destacando uma falha na gestão que não 

consegue levar essa condição a todos.  

O PIB (Produto Interno Bruto) per capita é de R$ 19.003,73. O setor de Serviços e 

Comércio predomina na produção municipal, alcançando 44,5%. 

O FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado Do Rio De Janeiro) (2015) apresenta 

o IFDM (Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal), que monitora o desenvolvimento 

socioeconômico dos 5.565 municípios brasileiros. Sua principal característica é ter uma série 

anual, de cálculo simplificado, com base específica em dados oficiais e alcance nacional. O 

IFDM considera, com igual avaliação, as três principais áreas de desenvolvimento humano: 

Emprego e Renda, Educação e Saúde.  

O município de São Fidélis apresentou os seguintes resultados em 2016: 
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Figura 1 – IFDM do Município de São Fidélis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FIRJAN (2016) 

 

Ao analisar o IFDM, observa-se que nenhuma das três principais áreas do 

desenvolvimento humano alcançou o alto desenvolvimento, além disso, o emprego e renda 

apresentou o pior nível, o que revela a necessidade de um a reformulação na gestão municipal.  

Existe ainda o IFGF (Índice FIRJAN de Gestão Fiscal) que é uma ferramenta de 

controle social que tem por escopo estimular a cultura da responsabilidade administrativa, 

permitindo maior aperfeiçoamento da gestão fiscal dos municípios, bem como o 

aprimoramento das decisões dos gestores públicos quanto à alocação dos recursos. Ele é 

baseado nos resultados fiscais das próprias prefeituras por meio de informações de declaração 

obrigatória e disponibilizadas anualmente pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) 

(FIRJAN, 2015). 

O IFGF de 2013 do município de São Fidélis pode ser observado pela Figura 2.  
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Figura 2 - IFGF do Município de São Fidélis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FIRJAN (2013) 

 

Como observado, o próprio IFGF é mal avaliado justamente nos gastos com pessoal, 

seguidos da receita própria e dos investimentos que apresentam o menor conceito no índice. 

Conforme se verifica no quadro acima os gastos com pessoal são maiores que a receita 

própria arrecadada pelo município, isso demonstra que o  mesmo é altamente dependente das 

receitas repassadas pelo governo federal e estadual intituladas como transferências 

voluntárias, e em caso de falta das mesmas, o município poderá ter dificuldade em pagar os 

seus funcionários. Nesses dados também fica demonstrado que poucos investimentos são 

feitos, isto é, obras, compras de equipamentos e modernização dos mesmos e ainda 

investimentos em imóveis.  
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Somado à análise desses dados, não foram encontrados registros referentes a 

implantação do PEM nas plataformas digitais da prefeitura de São Fidélis, além do 

desconhecimento do assunto pelos gestores questionados, o que comprova a inexistência de 

perspectivas de inserção dessa ferramenta na administração pública municipal. Desta forma, 

fica demonstrado a necessidade do município em ter um planejamento mais eficaz onde possa 

manter os seus gastos com pessoal, dentro de suas receitas próprias, procurar investir em 

modernização da máquina, usar as receitas de transferência voluntárias do governo federal e 

estadual em despesas que gerem emprego, rendas e em investimentos que promovam o 

desenvolvimento do município, sem ficar em sua total dependência para pagamento de 

despesas essenciais ao funcionamento da máquina pública. 

O município de São Fidélis possui dificuldades em arrecadar receitas próprias, o que 

gera a dependência dos repasses federais. Quanto menos receitas, mais difícil gerir as contas. 

Neste contexto entra o planejamento estratégico que é um instrumento para a atuação do 

município em necessidades pontuais, determinando os valores a serem gastos, em quanto 

tempo, os objetivos a serem alcançados e o acompanhamento para confirmação da execução 

total dos programas e projetos. 

Podemos observar, que os municípios de Santo André e São José dos Campos 

tiveram sucesso na implementação do planejamento estratégico, tendo em vista o  alto nível 

de aprovação por sua população no final do mandato. Entendendo que as dimensões 

territoriais e populacionais são diferentes de São Fidélis, podemos observar que apesar disso, 

os problemas são semelhantes no que tange a administração, integração de secretarias, 

processos de compras e outros. Com os resultados obtidos por aqueles municípios, espera-se 

que o município estudado use-os como referência para obter as conquistas alcançadas por 

aqueles. 

5 Conclusão 

Pode-se observar que o município de São Fidélis encontra barreiras para a 

implantação do PEM devido, principalmente, à falta de conhecimento, entre outros fatores, 

como a falta de participação da sociedade, seja pela falta de incentivo ou pela desmotivação 

trazida pelo próprio quadro político nacional. 
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Apesar de São Fidélis ser um município pequeno, com poucos recursos e pouca 

participação da sociedade em seus problemas, é possível derrubar essas questões e implantar o 

Planejamento Estratégico como uma ferramenta. 

O objetivo geral buscava identificar as dificuldades encontradas pelo município em 

aplicar o planejamento estratégico e sugerir soluções para que esta ferramenta tão atual e 

importante venha a ser utilizada pela administração pública. 

Nesse sentido, esse trabalho sugere um trabalho conjunto entre Poder Público e 

sociedade, por meio de audiências públicas para conhecer a expectativa da sociedade perante 

a gestão e trabalhar com as possibilidades para atendê-las, analisando as demandas e os 

pontos que precisam ser atingidos para combatê-las. 

Sabe-se que a implantação do PEM se mostra relevante ao passo que respeita as 

limitações e possibilidades do município, tornando a gestão mais organizada por meio de 

ações pré definidas, trazendo menos desperdício de tempo e recursos, o que beneficia 

diretamente a população, do aspecto financeiro ao social. 

Diante disso, o PEM se apresenta como uma forma de planejar as ações futuras do 

município observando o presente e contando com a participação da maior interessada, a 

sociedade. 

Obviamente, este estudo não pretendeu esgotar todos os aspectos ligados ao PEM, 

mas sim expressar a sua importância como uma ferramenta essencial para os gestores públicos 

modificarem o futuro por meio da análise e planejamento do presente. 
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