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Resumo  

 

O Planejamento Estratégico Situacional (PES) é uma ferramenta relevante no auxílio à 

administração pública, visto que ele se diferencia dos demais tipos de planejamento por ser o 

que mais se aproxima da realidade, em que a ação não fica somente no campo teórico, pois é 

uma metodologia que lida com o contexto social, político e econômico. Assim, este artigo 

teve como objetivo analisar a aplicação da metodologia do PES na Administração Pública. 

Para isso, realizou-se uma pesquisa de caráter bibliográfico, exploratório e descritivo, a qual 

compreendeu o levantamento de uma amostra contendo 15 artigos apresentando casos 

práticos de aplicação do PES, seguindo-se da escolha, dentro dessa amostra, de dois artigos 

para análise e comparação dos casos. Logo, as duas experiências analisadas, uma na gestão da 

assistência farmacêutica da rede hospitalar do Estado do Sergipe e outra na gestão estratégica 

da Prefeitura de Santo André (SP), demonstraram a contribuição significativa do PES, 

contudo, tal aplicação ocorreu parcialmente e foram utilizadas ferramentas complementares 

porque a finalidade do PES não atendeu exatamente a esses casos específicos. Este fato 

impossibilitou o alcance de resultados ainda melhores. 

 

 

Palavras-chave: Planejamento Estratégico Situacional (PES), gestão pública, casos práticos.  

 

 

1 – Introdução 

 

O bem-estar coletivo depende do desempenho do governo, assim, torna-se necessário 

buscar a eficácia contínua em sua forma de atuar, pois o mundo organizacional é cercado de 

incertezas e mudanças constantes. A busca pela eficiência em uma organização, seja ela 

pública ou privada, exige dos gestores empenho, iniciativa e dinamismo. Deste modo, se torna 

indispensável o uso do planejamento que é a análise situacional que busca, através do 

conhecimento, identificar possíveis ações no presente que se associam futuramente (MATUS, 

1993). O planejamento eficaz considera o futuro suscetível a modificações, em que não basta 

apenas planejar, torna-se necessário o empenho dos agentes que atuam na administração desse 

processo (SILVA; NIERO; MAZALLI, 2014). 

Diante da atuação ineficaz do governo ao enfrentar os problemas complexos inerentes 

ao contexto político, principalmente em momentos de crise, os métodos tradicionais de 

planejamento se tornam obsoletos, pois eles operam apenas em sistemas simples 

(GENTILINI, 2014). Esse planejamento não considera a variedade de atores, tampouco a 
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influência deles sobre o plano. Nesse modelo, o planejamento é centralizado, o futuro é 

determinístico e há apenas um caminho exato para alcançar a situação-objetivo (IIDA, 1993). 

Em oposição ao planejamento tradicional, surge o Planejamento Estratégico 

Situacional (PES), metodologia de auxílio na gestão dos problemas públicos, no qual o ator 

que planeja está inserido no plano como participante ativo em conjunto a outros atores que 

também planejam. O PES se destaca por ser um instrumento flexível para a condução do 

plano e da ação, que são unos (MATUS, 1993). Considera a diversidade dos atores 

envolvidos no contexto e opera mediante os problemas sociais que, segundo Iida (1993), 

reside uma rede de interesses que, de acordo com a situação, podem ser distintos ou não. 

Logo, tal pesquisa se justifica pela relevância da metodologia PES, que se diferencia 

dos demais tipos de planejamento por ser o que mais se aproxima da realidade, em que a ação 

não fica somente no campo teórico, pois é uma metodologia que lida com o contexto social, 

político e econômico. 

Assim, este artigo tem como objetivo geral a análise da aplicação da metodologia do 

PES na Administração Pública. Como objetivos específicos, pretende-se: i) apresentar o PES 

sinteticamente; e ii) analisar dois casos específicos de sua aplicação na área pública  – um na 

gestão da assistência farmacêutica da rede hospitalar do Estado do Sergipe e outro na gestão 

estratégica da Prefeitura de Santo André (SP) – para posterior análise e comparação de ambos, 

apresentando a contribuição e crítica da aplicação da metodologia do PES. 

Para tanto, a metodologia do artigo, de caráter bibliográfico, exploratório e descritivo, 

compreendeu o levantamento bibliográfico de uma amostra contendo 15 artigos que 

apresentam casos práticos de aplicação do PES, seguindo-se da escolha, dentro dessa amostra, 

de dois artigos para análise e comparação dos casos. 

 

2 – Revisão bibliográfica 

 

Torna-se necessário descrever e conceituar o Planejamento Estratégico Situacional, 

ampliando o conhecimento sobre o assunto para posterior compreensão da aplicação da 

metodologia em casos práticos.  

2.1 – PES: criação e objetivos 

O PES foi desenvolvido pelo economista chileno Carlos Matus, pós-graduado em 

Harvard. Durante sua trajetória, ele exerceu notáveis ocupações governamentais e 

acadêmicas, dentre as quais foi consultor da Comissão Econômica para América Latina 

(Cepal) e do Instituto Latino-Americano de Planejamento Econômico e Social (Ilpes). Em 

1972, foi ministro da Economia do presidente Salvador Allende e, em 1973, presidiu o Banco 

Central do Chile (FORTIS, 2010). 

Matus precisou interromper sua carreira política quando recebeu ordem de prisão, em 

consequência do golpe de Estado instaurado pelo general Pinochet. Em reclusão, ele se 

empenhou profundamente ao estudo da atividade governamental e deu início à sistematização 

de crítica ao planejamento governamental (FORTIS, 2010). 
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Em 1988, a Fundação Alta Direção (Altadir) foi uma das suas criações, a qual buscou 

estimular o desenvolvimento do planejamento estratégico e cooperar para a qualificação dos 

gestores governamentais de alto escalão. Em 1990, assessorou vários governos latino-

americanos, difundindo a metodologia do PES (FORTIS, 2010). 

 De acordo com Huertas (1996, p. 22), “o PES é um método e uma teoria do 

planejamento estratégico público”. Logo, seu objetivo é auxiliar as atividades 

governamentais. 

O PES surge como resultado das críticas ao planejamento tradicional. Afinal, o 

planejamento tradicional demonstra-se ineficiente na resolução de problemas complexos, pois 

considera o Estado como único planejador, tornando-se incapaz de lidar com as surpresas e 

incertezas inerentes ao contexto social (HUERTAS, 1996).  

Desta forma, na subseção a seguir, apresentam-se brevemente os principais conceitos 

do PES. 

2.2 – A metodologia do PES 

Matus (1993) afirma que governar é algo complexo, que exige um determinado 

domínio teórico sobre os sistemas sociais. Segundo ele, o condutor do plano traça um 

caminho para atingir seus objetivos, o qual está sujeito a variações (seu projeto), 

ultrapassando os obstáculos, ativamente resistente (governabilidade do sistema). E, para 

superar essa persistência com suas limitações, o condutor deve apresentar capacidade de 

governo. 

Logo, governar exige a contínua ligação das seguintes variáveis: a) projeto de 

governo; b) capacidade de governo e; c) governabilidade do sistema; as quais são 

interdependentes. O projeto de governo são os projetos que o ator dirigente desenvolve e se 

presta a realizar para alcançar os objetivos; a governabilidade do sistema são as variáveis que 

o ator domina ou não nesse processo e a capacidade do governo são as habilidades, 

conhecimentos, experiências que esse ator possui e utiliza para direcioná-lo ao objetivo 

proposto. Assim, compõe-se o triângulo de governo (MATUS, 1993). 

Em entrevista a Huertas (1996), Matus reitera a busca pela eficácia do PES através de 

quatro questões que o diferenciam do planejamento tradicional. A resposta a essas questões 

são os quatro momentos do PES, definidos como: o momento explicativo, o momento 

normativo, o momento estratégico e o momento tático-operacional. 

O momento explicativo busca explicar a realidade, os problemas e oportunidades que 

o planejador enfrenta, procurando expor suas causas e origens (AZEVEDO, 1992).  

Segundo Matus (1993, p. 304), “explicar significa também compreender o processo de 

inter-relação entre os problemas, para ter uma visão de síntese do sistema que os produz”. 

Assim, a explicação depende da interpretação de cada ator envolvido no processo de 

planejamento, pois o que pode ser considerado problema para um ator, pode ser uma 

oportunidade para outro.  

No jogo social há vários participantes, cada um com sua interpretação da realidade. 

Contudo, as explicações que importam são dadas pelos atores sociais, aqueles que possuem 

maior influência sobre o jogo. Nesse contexto, convém destacar que o problema é uma 

insatisfação do ator dentro do jogo social em que ele decide atuar (CORREA et al., 2007).  
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Huertas (1996) alerta para a necessidade da descrição do problema, da enumeração 

precisa dos fatos demonstrando a existência desse problema, segundo o ator que o declara. 

Assim, se define o VDP do problema, ou vetor de descrição do problema. Matus (1993, p. 

313) afirma também que “o VDP não é uma explicação: é o enunciado do que deve ser 

explicado”. Logo, o VDP é a descrição do problema que precisa ser explicada. 

Para identificar os elementos que compõem o VDP, Matus faz uma comparação com o 

jogo de xadrez. Porquanto, de acordo com Iida (1993, p. 116, grifos do autor), 

 
Para realizar uma jogada o ator necessita fazer o uso das acumulações, que 

são os conhecimentos pessoais, poder econômico, político, liderança, [...]. 

As jogadas são chamadas de fluxos e representam as ações ou movimentos 

que se realizam dentro das regras, usando as acumulações. 

 

Logo, os elementos da explicação são os fluxos que se fundamentam nas acumulações. 

Contudo, ambos serão significativos apenas se, estiverem dentro das regras do jogo. Entende-

se que o PES não é estático, e se molda continuamente à realidade, pois os agentes do plano 

são dinâmicos, e possuem uma “bagagem”, da qual se utilizam quando necessário para uma 

jogada eficiente. 

Huertas (1996) classifica as causas de um problema segundo a influência do 

planejador. Segundo ele, há causas que estão: a) dentro da governabilidade (sob o controle 

total do ator que planeja); b) fora da governabilidade (fora do controle do ator, mas com 

variações de influências do ator sobre elas) e; c) fora do jogo (causas resultantes de outros 

problemas, que pertencem a outros jogos).  

Para prosseguir no processo de maneira eficaz, é necessário identificar os nós críticos 

do problema. Para ser considerado nó crítico, é necessário satisfazer simultaneamente três 

condições: a) ter significativo impacto sobre o VDP do problema; b) a causa deve ser um 

centro prático de ação e; c) deve ser politicamente favorável atuar sobre a causa apresentada 

(HUERTAS, 1996). Desta forma, o conjunto de nós críticos forma a árvore do problema. E a 

árvore do problema, juntamente aos descritores do problema, forma o fluxograma situacional. 

O momento normativo corresponde ao desenho de como deve ser a realidade. São 

realizadas ações competentes que alteram os nós críticos, capazes de estabelecer um 

direcionamento para alcançar à situação-objetivo (AZEVEDO, 1992). Neste momento, o VDP 

se transforma em vetor de resultados (VDR), representando os objetivos a serem alcançados 

para atingir a situação desejada. 

O delineamento da situação-objetivo identificará os problemas cruciais sobre os quais 

o planejador deverá atuar, operando futuramente nesses pontos. Nesta ocasião, também se 

desenvolvem os cenários, situações em que se projetam diversas possibilidades de ação, a 

partir de circunstâncias e premissas diversificadas, considerando-se as casualidades e 

imprevistos que possam acontecer durante o processo (CORREA et al., 2007). Nesse 

contexto, Correa et al. (2007, p. 21, grifos do autor) também afirma que, 
 

A síntese de todas estas possibilidades é feita pela árvore de apostas de 

cada problema, com as respectivas operações descritas também no chamado 

banco de operações, um conjunto de conhecimentos adquiridos que servem 

de orientação para a ação em cada situação. O resultado será o desenho 
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prévio das operações para montagem do plano direcional. No entanto, é 

necessário que se verifique a viabilidade das situações propostas, baseada em 

dois aspectos: a eficácia das operações para atingir a situação-objetivo, mais 

o balanço entre os recursos requeridos para o seu desenvolvimento e os 

disponíveis. 

 

Desta forma, há o detalhamento das possibilidades das ações para cada problema 

juntamente as respectivas operações desenvolvidas por meio do aprendizado adquirido para 

conduzir a ação em cada situação, levando à construção do plano direcional, considerando a 

viabilidade das situações propostas por meio da eficácia das operações junto ao balanço entre 

os recursos necessários para o seu desenvolvimento e os disponíveis. Huertas (1996) destaca 

que no momento normativo, o plano a ser elaborado é dinâmico e modular.  

No momento estratégico realiza-se a análise e construção da viabilidade do plano. No 

qual se constrói a análise estratégica permitindo o direcionamento do plano em busca da 

situação-objetivo, possibilitando explorar a viabilidade política, econômica e institucional-

organizacional do plano (HUERTAS, 1996). Neste momento, enumeram-se os atores que se 

inter-relacionam e as oportunidades e limitações que se originam desta interação. 

Huertas (1996, p. 104) afirma que, “seu propósito é formular propostas estratégicas 

para tratar as operações como um processo de produção política em parte cooperativa e em 

parte conflitiva”. Desta forma, são considerados os interesse e valores que cada ator atribui a 

cada operação, demonstrando apoio ou rejeição a elas. 

De acordo com Huertas (1996), a análise estratégica realiza-se mediante tais aspectos: 

a) identificação dos atores envolvidos para montagem da matriz de afinidades e motivações; 

b) enumeração dos recursos críticos referentes a cada problema; c) construção da matriz de 

vetores de peso e; d) análise de trajetórias de construção de viabilidade. 

 O momento tático-operacional é o momento da execução do plano. Os três momentos 

anteriores consistem em acumular conhecimentos para dar suporte no momento tático-

operacional. Tem como objetivo a criação da conexão constante entre os momentos anteriores 

e a ação cotidiana (HUERTAS, 1996). Neste momento, torna-se indispensável o 

monitoramento contínuo das ações e dos resultados gerados por elas, para adequação e 

aperfeiçoamento do plano, caso haja necessidade no momento da ação (CORREA et al., 

2007; HUERTAS, 1996). 

Matus (1993) propôs o direcionamento estratégico dividido em cinco subsistemas 

distintos: a) planejamento de conjuntura: mediação entre o conhecimento adquirido e as 

ações realizadas no dia-a-dia mediante a implementação do plano; b) gerência por 

operações: uma administração voltada aos objetivos, designando as responsabilidades 

correspondentes a cada órgão, dissociando a execução do plano; c) orçamento por 

programas: definição dos recursos essenciais para alcance dos objetivos previstos; d) petição 

e prestação de contas: estabelecimento de procedimentos e critérios de avaliação de acordo 

com as responsabilidades e recursos designados a cada órgão e; e) sala de situações: 

acompanhamento constante dos problemas mais significativos, para apoiar os dirigentes na 

tomada de decisão. 

Neste contexto, torna-se relevante enfatizar que, de acordo com Matus (1993), os 

quatro momentos do PES estão encadeados sistematicamente, não apresentando início, meio e 
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fim definidos e nem seguindo uma ordem linear. Não há como definir o tempo exato de cada 

momento, há apenas o domínio passageiro de um momento sobre os outros (MATUS, 1993). 

 

3 - Metodologia  

 

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, utilizando-se da pesquisa bibliográfica 

como procedimento para coleta de dados.  

A finalidade da pesquisa exploratória é proporcionar o conhecimento mais amplo, de 

determinado assunto. O levantamento bibliográfico e a pesquisa descritiva possibilitou 

apresentar, compreender e explicar os resultados obtidos através da análise da aplicação da 

metodologia do Planejamento Estratégico Situacional (GIL, 2008). 

O levantamento bibliográfico foi feito nas bases de dados Scientific Electronic Library 

Online (SCIELO) e Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL). Para uma busca 

completa, foi utilizado como descritores da pesquisa: Planejamento Estratégico AND 

Situacional.  

Na base de dados SCIELO foram localizados 41 artigos. Inicialmente, foram 

eliminados artigos estrangeiros, e após a leitura do título, resumo, palavras-chaves, 

metodologia e conclusão, foi feito um recorte, valendo-se apenas dos artigos que abordam a 

aplicação da metodologia do PES em casos práticos, excluindo-se aqueles em que utilizaram 

o Planejamento Estratégico Situacional como prática pedagógica. Adotando esses critérios 

para a seleção dos artigos, restaram apenas nove artigos relacionados ao objetivo da pesquisa. 

Na base de dados SPELL foram localizados 20 artigos, que, após aplicação dos 

mesmos critérios usados para seleção na base do SCIELO, restaram apenas dez artigos. No 

total, somaram-se 19 artigos levantados nas duas bases de dados, dos quais quatro repetiam-se 

em ambas. Assim, para eliminar as repetições, a amostra da pesquisa foi formada por 15 

artigos. 

Posteriormente à leitura dos artigos, eles foram organizados conforme o quadro 1 e os 

gráficos 1 e 2, apresentados na seção 4, para comparação entre os indicadores. Os indicadores 

utilizados foram: região, campo de aplicação do PES e local de aplicação do PES.  

Logo depois da análise dos indicadores, foram selecionados dois artigos da amostra da 

pesquisa, para um estudo mais detalhado. Visto que o PES foi elaborado para auxiliar a gestão 

pública, foi utilizado este critério para a escolha dos artigos A evolução da aplicação do 

Planejamento Estratégico Situacional na administração pública municipal brasileira: o caso 

Santo André (CORREA; HOURNEAUX JUNIOR; SOBREIRA NETTO; SOUZA, 2007) e A 

institucionalização da seleção de medicamentos em hospitais públicos por meio do 

Planejamento Estratégico Situacional (SANTANA; LOBO; PENAFORTE; LEITE; SILVA, 

2014). 

Esses dois artigos foram escolhidos através da amostragem por acessibilidade em que, 

segundo Gil (2008, p. 94), “o pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo 

que estes possam, de alguma forma, representar o universo”. 
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4 - Resultados e discussões 

 Por intermédio do levantamento bibliográfico, foi possível perceber a utilização e 

contribuição do PES no auxílio à gestão pública. Contudo, sua aplicação não se restringe 

apenas a administração pública, pois segundo Huertas (1996) ele foi desenvolvido para 

amparar dirigentes políticos na solução dos problemas públicos, mas pode ser utilizado em 

qualquer instituição que tenha como propósito o mercado, e também atue de forma 

significativa no jogo político, econômico e social. 

 O Planejamento Estratégico Situacional ainda é pouco explorado, se comparado a 

outros temas da administração pública. Porém, na análise dos artigos, destaca-se, conforme o 

quadro 1, a aplicação da metodologia em todas as regiões do país, em outras áreas de 

conhecimento além da gestão pública e em instituições distintas. 

 

Quadro 1 - Variáveis analisadas na amostra de artigos com casos práticos da aplicação do PES. 

Artigo Região  Campo De Aplicação Local 

Planejamento Estratégico 

Situacional: o caso da 

reestruturação do hospital de 

doenças tropicais da 

Universidade Federal do 

Tocantins 

Norte 

Gestão Pública/ 

Planejamento 

Estratégico 

Hospital Universitário Federal do Tocantins 

Planejamento estratégico: 

elaboração do plano operativo 

na central de abastecimento 

farmacêutico de um 

município de Pernambuco 

Nordeste 

Gestão Pública/ 

Planejamento 

Estratégico 

Central de Abastecimento Farmacêutico 

Municipal 

Gestão da assistência 

farmacêutica em hospital de 

ensino: a contribuição do 

Planejamento Estratégico 

Situacional 

Sul Setor Privado 
Hospital de Ensino Privado de Santa Maria 

(RS) 

Desafios com o 

desabastecimento na cadeia 

de suprimentos em um 

hospital público: relato de 

caso 

Norte 
Gestão Pública/ 

Logística 
Hospital Público Municipal 

Impacto do Planejamento 

Estratégico Situacional em 

um ambulatório de atenção 

especializada 

Sudeste 
Gestão Pública/ 

Gestão de processos 

Centro Municipal de Especialidades de São 

Carlos 

A evolução da aplicação do 

Planejamento Estratégico 

Situacional na administração 

pública municipal brasileira: o 

caso Santo André 

Sudeste 

Gestão Pública/ 

Planejamento 

Estratégico 

Prefeitura de Santo André 

O Projeto Acolhe SUS na 

atenção primária á saúde do 

Distrito Federal, Brasil 

Centro-

oeste 

Gestão Pública/ 

Gestão de processos 
Unidade Básica de Saúde 
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(Continuação) 

Artigo Região  Campo De Aplicação Local 

A institucionalização da 

seleção de medicamentos em 

hospitais públicos por meio 

do Planejamento Estratégico 

Situacional 

Nordeste 
Gestão Pública/ 

Política Pública 
Hospitais Públicos 

Aplicação de procedimento 

do Planejamento Estratégico 

Situacional (PES) para 

estruturação de problemas no 

âmbito empresarial: estudos 

de casos múltiplos 

Sudeste Setor Privado 

Empresas Privadas (automobilística e 

empresa de serviços de manutenção 

elétrica, instrumentação e mecânica)  

Planejamento Estratégico 

Situacional aplicado à 

segurança pública em Lavras 

(MG) 

Sudeste Segurança Pública Segurança Pública Municipal (Lavras- MG) 

Análise de situação dos 

recursos humanos da 

vigilância sanitária em 

Salvador-BA, Brasil 

Nordeste 
Gestão Pública/ 

Recursos Humanos 
Vigilância Sanitária de Salvador 

A adoção do modelo de 

Planejamento Estratégico 

Situacional no setor público 

brasileiro: um estudo de caso 

Sudeste 

Gestão Pública/ 

Planejamento 

Estratégico 

Coordenadoria da Administração Tributária 

do Estado de São Paulo 

Preparando enfermeiros para 

o SUS: o desafio das escolas 

formadoras 

Sul Setor Privado Curso Particular de Graduação 

O uso das metodologias 

"Planejamento Estratégico 

Situacional" e "Mapeamento 

Cognitivo" em uma situação 

concreta: o caso da pró-

reitoria de extensão da 

UFSCar 

Sudeste 

Gestão Pública/ 

Planejamento 

Estratégico 

Universidade Federal de São Carlos 

A construção de cidades 

saudáveis: uma estratégia 

viável para a melhoria da 

qualidade de vida 

Sudeste 
Gestão Pública/ 

Política Pública 

Municípios (São José do Goiabal e 

Dionísio- MG) 

Fonte: Elaborado pelas autoras com base nos dados da pesquisa (2020). 

 

 Segundo as informações apresentadas no quadro 1, nota-se que o campo de aplicação 

do PES se divide em: gestão pública, setor privado e segurança pública. Em que, convém 

destacar que o campo da gestão pública encontra-se subdividido em: planejamento 

estratégico, política pública, gestão de processos, logística e recursos humanos. Torna-se 

necessário essa fragmentação para especificar em que campo de ação da gestão pública o PES 

foi utilizado. 

Após análise da amostra pesquisada (total de 15 artigos), em relação ao indicador 

região de aplicação do PES, foi possível observar, conforme o gráfico 1, que a região Sudeste 

apresenta  47% da aplicação da metodologia;  seguido do Nordeste com 20%; as regiões Sul e 
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Norte apresentam–se equiparadas com 13% cada uma; e a região Centro-Oeste com apenas 

7% da aplicação do Planejamento Estratégico Situacional. De acordo com os dados 

analisados, observa-se que a aplicação do Planejamento Estratégico Situacional se concentra 

na região Sudeste, com quase metade de toda a amostra pesquisada, enquanto a outra metade 

se distribui entre as regiões Nordeste, Sul, Norte e por último a região Centro-Oeste. 
 

Gráfico 1 – Aplicação do PES por região. 

Fonte: Elaborado pelas autoras com base nos dados da pesquisa (2020). 

Quanto ao campo de aplicação da metodologia, como ordenado no Gráfico 2; 73% da 

aplicação do Planejamento Estratégico Situacional se concentra na gestão pública; 20% no 

setor privado; e apenas 7% na área de segurança pública. Nota-se que a aplicação da 

metodologia na área da gestão pública compreende mais da metade da amostra analisada 

(indicando sua cooperação nos diferentes setores da gestão pública); em seguida do setor 

privado; com pouca utilização do PES na segurança pública. 

 
Gráfico 2 – Campo de aplicação do PES. 

Fonte: Elaborado pelas autoras com base nos dados da pesquisa (2020). 
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 Para a compreensão mais clara da aplicação da metodologia do PES, torna-se 

necessário a análise detalhada de duas experiências da sua utilização no campo da gestão 

pública, para comparação do emprego dessa metodologia. 

A aplicação do PES na prefeitura de Santo André, localizada no estado de São Paulo - 

região Sudeste - ocorre em dois períodos subsequentes (1990-1996; 1997-2004), 

especificamente na alta administração do Município com participação das secretarias através 

dos agentes de planejamento. Inicialmente a autoridade administrativa do Município 

identificou significativas barreiras na abordagem de gestão estratégica até então adotada 

(BELCHIOR, 1999). E ao inteirar-se da metodologia, a equipe de governo a adotou como 

uma ferramenta de gestão estratégica. Assim, a partir de 1990, o PES foi incorporado à 

cultura organizacional e implementado (CORREA et al., 2007). 

  Para a implantação do PES, houve um amplo fórum de debates entre o Executivo 

maior e as diversas secretarias que compunham a estrutura organizacional da prefeitura. Logo, 

o primeiro vértice do triângulo do governo (o programa de governo) não estava claro; no 

segundo vértice do triângulo (a capacidade de governo), optou-se pela criação da figura do 

agente de planejamento das áreas; e o terceiro vértice do triângulo (a governabilidade do 

sistema) foi pouco trabalhado, consequentemente acarretando no desequilíbrio do triângulo. 

  Ao desenvolver os momentos do PES, foram elencados os atores no momento 

explicativo; o momento normativo não foi executado pela falta de padronização do momento 

anterior; no momento estratégico verificou-se a identificação dos recursos críticos para a 

viabilização do plano; e no momento tático-operacional foram contemplados quase todos os 

mecanismos para o direcionamento estratégico, com exceção do planejamento de conjuntura. 

 Diante da primeira experiência de implantação parcial do PES e da compreensão e 

prática da metodologia, ele foi novamente implantado no período de 1997 a 2004. O 

programa de governo que não estava claro na primeira experiência, passa a ser representado 

por uma lista de projetos que conduziram a ação de uma forma mais conexa, sendo eles: 

“modernização, participação do cidadão, inclusão social, desenvolvimento econômico e 

cidade agradável” (CORREA et al., 2007, p. 24). Com o controle financeiro centralizado, a 

capacidade de governo foi ampliada; e no que se refere à governabilidade foram criados dois 

outros mecanismos, em substituição à sala de situações: a sala do plano e a sala da 

governabilidade. 

Nesse período, no momento explicativo há somente um diagnóstico primário dos 

atores sociais, que seria o suporte para o desenvolvimento dos procedimentos citados. Com o 

desdobramento parcial do momento explicativo, no momento normativo são construídos 

apenas os cenários para os problemas diagnosticados. No momento estratégico é realizada 

unicamente a análise dos atores sociais, identificando a importância desses atores e a posição 

que eles ocupam em termos estratégicos, para examinar a viabilidade do plano, restringindo 

esta análise tão somente aos problemas com mais repercussão e que necessitam de mais 

empenho. E, no momento tático-operacional, além das mudanças de estrutura ocorridas no 

período anterior, houve também “a visualização e a ação corretiva do plano, bem como a 

prestação de contas relativas à sua participação no orçamento” (CORREA et al., 2007, p. 26). 

 Vários foram os benefícios obtidos com a implantação do PES. De acordo com Correa 

et al. (2007, p. 26), “[...] podem-se destacar alguns: o detalhamento do programa de governo, 
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suas ações e respectivas repercussões nas áreas financeira, administrativa e política da 

Prefeitura; o planejamento compartilhado por todas as áreas da organização [...]”.  

Nota-se também a dificuldade em aplicar o método completamente, e mesmo quando 

aplicado parcialmente, em alguns momentos ele é muito superficial. Contudo, segundo Correa 

et al. (2007, p. 26) houve um “[...] significativo avanço na área de planejamento e gestão 

estratégica do Município. Considere-se, ainda, que este avanço foi alavancado pela 

inexistência de iniciativa sedimentada de planejamento estratégico anterior a 1990”. Todavia, 

Correa et al. (2007) faz uma crítica ao PES quando menciona a falta de indicadores de 

desempenho na metodologia. Segundo ele, apenas um dos projetos em desenvolvimento 

apresentava algum tipo de indicador de desempenho, elaborado independente da metodologia 

do PES. 

 Para finalizar o artigo, Correa et al. (2007) sugere novas pesquisas para a possível 

utilização da ferramenta do Balanced Scorecard – BSC, complementando a aplicação da 

metodologia do PES em organizações públicas. 

 A segunda experiência refere-se à utilização do PES, mediante a necessidade de 

transformação no processo de gestão da assistência farmacêutica na rede hospitalar do Estado 

do Sergipe – localizado na região Nordeste – especificamente em hospitais públicos, no 

período de janeiro de 2011 a junho de 2012, tendo como objetivo proporcionar a implantação 

de Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e estabelecer nas unidades de saúde uma 

política de seleção de medicamentos baseada em critérios científicos (SANTANA et al., 

2014). O PES foi implantado pela equipe de pesquisadores, no qual parte dela também era 

gestora dos serviços. Inicialmente foi identificado o perfil dos serviços prestados, e em 

seguida foram desenvolvidos os quatro momentos do PES. 

 No momento explicativo houve a definição do problema prioritário, “a partir de 

oficinas de avaliação da assistência farmacêutica, que contaram com participação de “atores-

chave” do processo (farmacêuticos, médicos, enfermeiros, gestores) [...]” (SANTANA et al., 

2014, p. 1592). O problema prioritário foi definido de acordo com Santana et al. (2014, p. 

1592) como a “não regularização do processo de seleção de medicamentos”. Em que foi 

trabalhado pelo grupo que estabeleceu os descritores, causas e consequências utilizando o 

diagrama de causa e efeito de Ishikawa. 

 No momento normativo foram definidos os objetivos, operações e ações para alcançar 

a situação-objetivo delineada como: “institucionalização do processo de seleção de 

medicamentos nos hospitais da rede” (SANTANA et al., 2014, p. 1592).  

 No momento estratégico realizou-se a análise da viabilidade e factibilidade para 

atingir os objetivos definidos como: 1) a regulamentação de fluxos e procedimentos para a 

seleção de medicamentos; 2) a organização de comissões de farmácia e terapêutica e 3) a 

elaboração de listas de medicamentos essenciais. Esta análise possibilitou a definição das 

principais atividades estratégicas a serem desempenhadas pela gestão e demais atores tendo 

em vista a efetividade do planejamento e da implantação da seleção de medicamentos 

(SANTANA et al., 2014).  

Definiram-se as seguintes atividades estratégicas: 1) articular parcerias com membros 

da gestão e das unidades para formar grupo de trabalho inicial; 2) organizar CFT, rotina de 

trabalho e treinamento dos membros e 3) Validar trabalho da CFT e divulgar as ações. 

(SANTANA et al., 2014). 
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No momento tático-operacional foram abordados temas indispensáveis para a 

avaliação do plano, como “a estrutura organizacional, o fluxo interno de informações, a 

coordenação do plano, do sistema de prestação de contas, as ferramentas gerenciais 

necessárias e, finalmente, a dinâmica da participação democrática na implantação do plano” 

(SANTANA et al., 2014, p. 1594). Baseando-se nos objetivos, operações e ações já 

elaboradas nos momentos anteriores, nesse momento foram definidos os atores envolvidos na 

execução das ações específicas, o prazo para execução dessas atividades e o indicador de 

avaliação com tempo estimado para cada objetivo proposto. 

  A partir do desenvolvimento parcial dos quatro momentos do PES, foram obtidos 

resultados gerais e resultados específicos de acordo com cada objetivo proposto. Logo, os 

resultados gerais obtidos a partir dos objetivos propostos (1- a regulamentação de fluxos e 

procedimentos para a seleção de medicamentos; 2- a organização de comissões de farmácia e 

terapêutica e 3- a elaboração de listas de medicamentos essenciais) foram respectivamente: 1) 

a elaboração e publicação de resolução que regulamenta o processo de seleção de 

medicamentos; 2) organização das comissões de farmácia e terapêutica por nível de 

complexidade dos serviços e 3) elaboração e implantação de listas de medicamentos 

essenciais (SANTANA et al., 2014). Os resultados específicos não foram divulgados neste 

artigo, tendo em vista a necessidade de sintetizar o assunto, contudo, tais resultados podem ser 

consultados no artigo citado. 

 Desta forma, através deste estudo constata-se a contribuição do PES na implantação de 

Comissão de Farmácia e Terapêutica e na construção da política de medicamentos essenciais 

para os serviços de saúde do Estado de Sergipe. Conforme Santana et al. (2014, p. 1599): 
 

Ao final do PES foi concluída e homologada a primeira de lista de 

medicamentos essenciais, que estava subdivida em cinco outras listas 

estruturadas a partir do trabalho das cinco CFT organizadas e que 

representavam as necessidades das unidades de acordo com seu grau de 

serviços ofertados. Ao se comparar com a relação de medicamentos 

adquiridos antes do início dos trabalhos da CFT, baseada no histórico de 

consumo e pedidos de compra, observou-se uma redução de 27,8% no 

número total de medicamentos utilizados: de 716 itens na relação inicial para 

516 itens, o que representou uma redução de aproximadamente 12% da 

demanda de recursos dos serviços avaliados. 

 

 Além da exclusão de alguns itens dispensáveis da lista, houve também a inclusão de 

25 medicamentos para o tratamento de doenças que não eram consideradas na lista ou 

possuíam alternativas de menor efetividade e custo-benefício (SANTANA et al., 2014). 

 Assim, após a elaboração da lista de medicamentos essenciais por meio do PES, os 

usuários dos serviços de saúde do Estado do Sergipe, puderam contar com a melhoria da 

qualidade do serviço com um custo razoável e com ferramentas mais efetivas. 

 Analisando as duas experiências apresentadas, nota-se que o PES contribuiu 

significativamente no setor público. Em ambas, a aplicação da metodologia foi feita 

parcialmente, contudo, observa-se que na prefeitura de Santo André ele foi aplicado de 

maneira mais holística. Ainda que, em algumas etapas ele tenha sido aplicado 
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superficialmente, foram desenvolvidos os quatro momentos do PES e também foi detalhado o 

triângulo do governo.  

  No segundo caso apresentado, a aplicação do PES na implantação de Comissão de 

Farmácia e Terapêutica e na construção da política de medicamentos essenciais para os 

serviços de saúde do Estado do Sergipe se restringiu apenas ao desenvolvimento dos quatro 

momentos do PES. Neste caso, o triângulo do governo não foi trabalhado, assim como não 

houve um aprofundamento nos momentos do PES.  

Relacionando os dois casos, observa-se que no primeiro caso a metodologia foi mais 

discriminada do que no segundo caso. Entende-se que talvez tal fato tenha ocorrido, porque o 

PES foi desenvolvido, segundo Huertas (1996, p. 23) “para servir os dirigentes políticos, no 

governo ou na oposição”, logo sua aplicação é mais compatível com o primeiro caso 

apresentado, do que com o segundo.  

Logo, torna-se conveniente ressaltar também a forma como foi abordada o papel dos 

atores sociais em ambos os casos. Pois, no primeiro caso a atuação desses atores foi mais 

exposta do que no segundo, uma vez que, de acordo com Huertas (1996, p. 22), “[...] no PES, 

os atores são partidos políticos, governantes ou dirigentes de organizações públicas, 

empresariais e sindicais”.  

Por fim, em ambos os casos foram utilizadas ferramentas para complementar a 

utilização do PES. No primeiro caso após aplicação da metodologia, foi utilizada uma 

ferramenta para avaliação de indicador de desempenho, inclusive o autor do artigo faz essa 

crítica ao PES. A ferramenta utilizada não foi citada pelo autor. Já no segundo caso, a 

ferramenta empregada foi o diagrama de causa e efeito de Ishikawa durante o 

desenvolvimento da metodologia, especificamente no momento explicativo. Não está na 

proposta deste estudo, discutir a eficácia de tal ferramenta, mas apenas fazer uma análise 

comparativa dos casos explanados. 

 

5 - Conclusão 

  No Planejamento Estratégico Situacional a ação é pautada no conhecimento. Nele há a 

análise dos diferentes atores que participam do plano e da interação que ocorre nesse contexto 

social, tendo em vista as várias possibilidades de ação e o acompanhamento contínuo, 

considerando os imprevistos que podem ocorrer durante o plano. 

A partir deste estudo, foi possível observar que a utilização do PES não é exclusiva ao 

setor público, pois ele pode ser aplicado em outros setores. Contudo, quando esta metodologia 

é empregada em áreas distintas do seu propósito, os resultados podem ser restringidos.  

Diante de todo o conteúdo exposto, constata-se que o PES é uma ferramenta relevante 

no auxílio à administração pública, contudo, nota-se que sua aplicação em casos práticos 

ainda é modesta baseando-se no levantamento realizado.  

Desta forma, as duas experiências analisadas demonstraram a eficácia do PES, ainda 

que sua utilização tenha ocorrido parcialmente, o PES contribuiu significativamente na gestão 

pública. No entanto, entende-se que a aplicação do PES nos dois casos, foi limitada porque 

ele destina-se a auxiliar os dirigentes políticos no nível mais amplo do governo, e em ambos a 

aplicação desta metodologia não coincide com a sua finalidade. Logo, comparando as duas 

experiências, a primeira é a que mais se aproxima do objetivo para qual o PES foi 
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desenvolvido, apenas divergindo do fato da aplicação ocorrer em nível mais restrito; no 

âmbito municipal. 

Diante do exposto, entende-se que a utilização de ferramentas para complementar a 

implantação do PES se fez necessário para alcançar resultados mais eficientes. Pois, como já 

mencionado, sua utilização nos dois casos analisados não corresponde exatamente com a sua 

finalidade. Logo, se torna inevitável a adaptação, provavelmente sendo necessário utilizar 

outros recursos para a sua implantação.  

Desta forma, recomenda-se como sugestão para novas pesquisas o estudo de quais 

ferramentas poderiam atuar na implantação do PES, complementando-o. 
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