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AGENDAS ESTRATÉGICAS PARA ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS 

PETER M. DOSTLER  

Apresentação do Palestrante 

Professor Esp. MBA Peter M. Dostler de Stuttgart – Alemanha é Consultor 
Internacional com experiência de 20 anos no mercado nacional e internacional: 
  
 Especialista em Planejamento e Formulação de Agendas Estratégicas para 

Organizações Públicas.  
 Pós-graduado e MBA em Gestão de Negócios para Executivos pela Fundação 

Getúlio Vargas de São Paulo e pela Escola de Administração de São Paulo 

 Pós-graduado em Administração e Gestão para Executivos pela Universidade 
de Miami. 

 Pós-graduando em Gestão de Projetos pela Universidade Católica de Brasília 

 Instrutor do Programa de Excelência Gerencial do Exército Brasileiro – 
Gabinete do Comandante 

 Professor Tutor da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP 
 Professor da Escola Fazendária - ESAF 

 Professor da Escola AGU e da Escola Superior do Ministério Público da União 
 Representante do Instituto Steinbeis (terceiro maior Centro de Transferência 

tecnológico do mundo) e da Universidade de Berlin 
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Apresentação do Palestrante 

 Membro do Comitê Governamental do Instituto IDEEIA 

 Sócio Diretor da Gestão & Desenvolvimento Empresarial Ltda. E atualmente 
responsável por projetos como: Agenda Estratégica do Ministério da Justiça, 
Escritório de Projetos da Diretoria Técnica e Científica da Policia Federal, 
Agenda Estratégica da Polícia Rodoviária Federal, Formulação da Estratégia 
Nacional do Ministério Público, Planejamento Estratégico da Secretaria de 
Gestão Pública - SEGEP do Ministério do Planejamento, Estratégia da Receita 
Federal do Brasil – RFB, Planejamento Estratégico do Exército Brasileiro – EB, 
Estratégia do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
Formulação do Planejamento Estratégico do Ministério Público do Trabalho - 
MPT e outros. 

 

 O MAIS IMPORTANTE: 
 Apaixonado pelo Brasil, acredito profundamente neste país, no Estado 

brasileiro, no Serviço Público e nos Servidores Públicos. 
 Aprendiz Eterno. 

 
 

Planejamento, Desenvolvimento e Políticas Públicas 

 

 

 

O Ciclo de Gestão do Governo Federal:  
Instrumentos Básicos do Ciclo de Planejamento do Governo Federal, Art. 165 
CF: Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO,  

Lei  Orçamentária Anual – LOA e a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF 
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1. Resgatar a função Planejamento  

2. Incorporar ao PPA os Objetivos de Governo tais como declarados  

3. Permitir o efetivo monitoramento dos Objetivos de Governo  

4. Induzir arranjos de Gestão dos Objetivos de Governo (como os 4 eixos) no 
PPA 

5. Criar espaço para tratar, no PPA, políticas transversais e multissetoriais 

6. Criar espaço para tratar, no PPA, a regionalização das políticas 

7. Reorganizar gradualmente o orçamento na lógica da execução 

8. Usar linguagem capaz de comunicar dentro e fora do Governo 

O PPA 2012 – 2015: Motivação 

PPA 2012 – 2015: Dimensões do Plano 
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PPA 2012 – 2015: Estrutura e Conceitos 

Mensagem 
Presidencial 

Visão Estratégica 

Macrodesafios 

Programas Temáticos (Contextualização) 

Anexo I 
Objetivos 

Iniciativas 

Programas de Gestão, Manutenção e 
Serviços ao Estado 

Programas Temáticos 

Plano Plurianual (PPA) é o instrumento de planejamento que estabelece, de 
forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública 
Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas 
aos programas de duração continuada, conforme disposto no artigo 165 da 

Constituição Federal de 1988. O PPA declara as escolhas pactuadas com 
a sociedade e contribui para viabilizar os objetivos fundamentais 
da República. Além disso, organiza a ação de governo na busca de 
um melhor desempenho da Administração Pública. 

PPA 2012 – 2015 
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Gestão Estratégica nas Organizações Públicas: Por que? 

Falhar no planejamento significa 
planejar a falha. 

Planejamento e Gestão Estratégica nas Organizações Públicas 

A melhoria dos processos de gestão no setor público 
 
Consciência da necessidade de se utilizar melhor os recursos, de forma a 
permitir um maior nível de investimento na melhoria e ampliação dos Serviços 
Públicos.   
 
As responsabilidades dos gestores públicos podem ser resumidas a 3 aspectos: 
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Planejamento e Gestão Estratégica nas Organizações Públicas 

Eficiência na utilização dos recursos públicos, ou seja, garantir a alocação mais 
racional dos mesmos, de forma a permitir que mais atividades, ações, 
investimentos etc. possam ser realizados com a mesma quantidade de recursos; 
 
Eficácia na execução das atividades, ações, investimentos etc. realizados pelos 
mais diversos Órgãos Públicos de forma a garantir que os resultados dos mesmos 
sejam entregues conforme planejado inicialmente; 
 
Efetividade na definição e execução das diversas políticas públicas de forma a 
permitir que os resultados acima mencionados possibilitem não só uma melhoria 
efetiva dos Serviços Públicos, mas, principalmente o desenvolvimento de 
condições para que estes resultados possam mudar os patamares de qualidade 
de vida da população. 

Rumo ao “Governo Aberto” 

O “Governo Aberto” (Open Government) se torna o novo paradigma de 
engajamento para uma sociedade mais justa, em que o foco passa a ser as 
interações entre indivíduos e o governo, gerando melhores experiências de valor 
para todos, rumo à sustentabilidade das relações. 

Surge o desenvolvimento do conceito “Estado para Resultados” 
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O Ciclo da Gestão Estratégica 

Definição da 
Estratégia
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CICLO DE
GESTÃO

O Processo da aplicação da metodologia BSC para a Administração Pública 

adaptado por Peter M. Dostler e Fábio Zimmermann 

Gestão Estratégica para Organizações Públicas 
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 O processo de planejamento se inicia com a revisão documental e análise dos 
planos organizacionais. É fundamental reconhecer a recuperar todos os esforços 
anteriores de planejamento e organização já produzidos pela instituição.  

Gestão Estratégica nas Organizações Públicas: 1ª ETAPA 

REVISÃO 

DOCUMENTAL

 O processo de planejamento se inicia com a revisão documental e análise dos 
planos organizacionais. É fundamental reconhecer a recuperar todos os esforços 
anteriores de planejamento e organização já produzidos pela instituição.  
 
Os líderes da organização devem, necessariamente, conhecer, participar e 
legitimar o processo de mudança que está sendo proposto. Para isso, além de 
estarem sensíveis ao processo de gestão, suas competências em gestão 
estratégica devem começar a serem desenvolvidas. 

Gestão Estratégica nas Organizações Públicas: 1ª ETAPA 

MOBILIZAÇÃO 

DAS 

LIDERANÇAS
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 O processo de planejamento se inicia com a revisão documental e análise dos 
planos organizacionais. É fundamental reconhecer a recuperar todos os esforços 
anteriores de planejamento e organização já produzidos pela instituição.  
 
Os líderes da organização devem, necessariamente, conhecer, participar e 
legitimar o processo de mudança que está sendo proposto. Para isso, além de 
estarem sensíveis ao processo de gestão, suas competências em gestão 
estratégica devem começar a serem desenvolvidas. 
 
Concluída a revisão documental, tendo iniciado a mobilização das lideranças da 
organização segue a elaboração do Projeto Executivo contende a metodologia, as 
etapas e cronograma do Planejamento Estratégico. O Projeto Executivo é o 
“Plano do Plano”. 
 

Gestão Estratégica nas Organizações Públicas: 1ª ETAPA 

 Alinhado a revisão documental e a um possível diagnóstico estratégico, deve 
ser captada a visão das lideranças sobre a organização. Para isso, devem ser 
realizadas entrevistas semi-estruturadas com toda a alta administração e líderes 
setoriais com vista a formar, por meio de percepções individuais, um consolidado 
sobre qual é a proposta de futuro para a instituição. Esse instrumento é de 
grande valia para a formulação da estratégia, uma vez que, confrontando com a 
revisão documental e/ou o diagnóstico estratégico, podem-se deduzir bons 
posicionamentos estratégicos. 
 

Gestão Estratégica nas Organizações Públicas: 1ª ETAPA 

ROTEIRA DE 

ENTREVISTA
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  Os referenciais estratégicos correspondem aos elementos fundamentais que 
dão base ao planejamento estratégico, são eles: Missão institucional; Valores 
organizacionais e Visão de futuro. 

 
 

Gestão Estratégica nas Organizações Públicas: 2ª ETAPA 

  Os referenciais estratégicos correspondem aos elementos fundamentais que 
dão base ao planejamento estratégico, são eles: Missão institucional; Valores 
organizacionais e Visão de futuro. 

 
 O mapa estratégico é formado por um conjunto de objetivos que formam os 

propósitos maiores da organização. Representam conquistas que devem ser 
perseguidas para a consecução da visão de futuro e cumprimento da missão. O 
mapa estratégico é uma ferramenta de comunicação poderosa que permite 
relacionar e integrar os objetivos estratégicos de forma a traduzir claramente a 
estratégia da organização. Ele forma a alma do planejamento e ajuda a 
consolidar e gerir a estratégia, evidenciando a forma de intervenção sobre a 
realizada. 

 

Gestão Estratégica nas Organizações Públicas: 2ª ETAPA 
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A gestão da estratégia com o Balanced Scorecard 

“Estratégia nunca foi tão importante” e tão necessária... 

   Business Week 

“Menos de 10% das estratégias efetivamente 
formuladas são  eficientemente executada” 

   Revista Fortune 

“Na maioria das falhas – nós estimamos 70% - o 
problema  real não é estratégia ruim... É execução 
ruim”. 

   Revista Fortune 

Somente 32% das organizações 

brasileiras possuem mecanismos 
eficazes de monitoramento e 

controle de sua evolução 

Gestão da Estratégia Visão 

Somente 5% do nível 

operacional compreende a visão 
de futuro 

Pessoas 

Mais de 75% das organizações 

brasileiras não vinculam 
incentivos e remuneração com a 

estratégia 

78% das empresas  brasileiras 

não vinculam o orçamento com 
a estratégia 

Recursos 

Mais de 90% das 
organizações falham na 

implementação da 
estratégia 

Implementação 

85% dos executivos gastam 

menos de 1 hora por mês 
discutindo temas estratégicos 

Gestão da Estratégia 

Barreiras na implantação da Estratégia 
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Conceitualmente, o Balanced Scorecard é um modelo de gestão que auxilia as 

organizações a traduzir a estratégia em objetivos operacionais que direcionam o 

comportamento e o desempenho. 

O que é o Balanced Scorecard - BSC? 

Objetivos do BSC 

 Traduzir a estratégia em termos 
operacionais; 

 Garantir que os componentes da estratégia 
(Objetivos, Indicadores, Metas e Iniciativas) 
estejam alinhados e vinculados; 

 Comunicar a estratégia à toda a 
organização; 

 Formar a base de um processo de gestão 
estratégica eficaz e integrado. 

 

As perspectivas do Mapa Estratégico  
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  Enquanto o mapa estratégico é a peça fundamental do planejamento, o painel 
estratégico ou painel de gestão é a essência da implantação da estratégia. A 
gestão estratégica pode ser entendida como um processo gerencial que visa 
garantir um senso de direção e continuidade a médio e longo prazos. Isso, é 
claro, sem impactar negativamente as rotinas e atividade do dia a dia da 
organização.  O painel de gestão é formado por um painel de indicadores e um 
conjunto de metas institucionais. Os indicadores buscam traduzir a evolução 
no alcance de cada objetivo estratégico, as metas estabelecem o nível 
desejado de cada indicador quando do alcance dos resultados finais.  

Gestão Estratégica nas Organizações Públicas: 2ª ETAPA 

Tradução do referencial 
estratégico a partir de 

objetivos e indicadores 

Pessoas 

Comunicação para todos os 
servidores e públicos alvo, 

desdobramento e alinhamento 

Gestão da Estratégia 

Aprendizado, comunicação e  
aprendizado contínuo 

Planejamento de recursos e 
orçamento vinculado à 

estratégia 

Recursos 

PAINEL 
ESTRATÉGICO  

Missão, Visão e Valores 

Fonte: Symnetics, adaptado por Peter M. Dostler  

O Painel Estratégico para a Administração Pública 
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  Atualmente, as instituições brasileiras vêm fortalecendo o efeito positivo da 
gestão de projetos na geração de resultados, levando a conseqüente 
valorização de mecanismos e ferramentas aplicadas a projetos e o 
desenvolvimento de competências na área. Segundo Kerzner (2006), “a 
maturidade e a excelência em gestão de projetos não ocorre simplesmente 
com o uso da gestão de projetos durante um longo período de tempo, mas sim 
através do planejamento estratégico para a gestão e o escritório de projetos”.  

 
 Para garantir a execução dos projetos estratégicos estruturantes é necessário 

realizar um alinhamento entre a estratégia e o Plano Plurianual – PPA. 

Gestão Estratégica nas Organizações Públicas: 3ª ETAPA 

ALINHAMENTO DAS 

INICIATIVAS 

ESTRATÉGICAS DA 

ORGANIZAÇÃO COM O 

PPA

 Modelo de gestão pode ser entendido como sendo um conjunto próprio de 
concepções filosóficas e ideias administrativas que operacionalizam as práticas 
gerenciais nas organizações.  A gestão pode ser definida com base em três 
pilares: Gestão Estratégica; Gestão por Projetos; e Gestão de Processos (ou 
atividades). Integra os elementos e as práticas gerenciais que irão compor a 
tomada de decisão da organização no campo da estratégia. Apresenta, ainda, a 
estrutura do modelo e suas principais atividades.  

 
 O Plano de Comunicação é fundamental para que todos servidores possam ter 

o  mesmo nível de informação e assim se sentir parte do processo. O 
envolvimento e o comprometimento das pessoas é parte crítica da Gestão 
Estratégica. 

Gestão Estratégica nas Organizações Públicas: 4ª ETAPA 

PLANO DE 

COMUNICAÇÃOELABORAÇÃO DO 

MODELO DE GESTÃO
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Da Estratégia para a Ação e da Ação para Resultados 

PAINEL DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO (BSC) 

Tradução, Foco e Alinhamento 

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS - PROJETOS 

Quais são as prioridades? 

RESULTADOS 

SOCIEDADE satisfeita 
LUCRO SOCIAL 

CLIENTES e PARTES 
encantados 

PROCESSOS 
eficientes e eficazes 

PESSOAS 
motivadas e preparadas 

MISSÃO 

Por quê existimos? 

VALORES 

O que é importante para nós? 

VISÃO 

O que queremos ser? 

ESTRATÉGIA 

Nosso plano de jogo 

ALINHAMENTO DOS OBJETIVOS PESSOAIS À ESTRATÉGIA 

O que eu necessito fazer? 

ALINHAMENTO DOS PROCESSOS A ESTRATÉGIA 

O que devemos melhorar? 

Modelo de Gestão 
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PARTES INTERESSADAS

Coordenar o 
monitoramento 
dos indicadores.

Realizar análise 
estratégica.

RELATÓRIO DE
ANÁLISE ESTRATÉGICA

RELATÓRIO DE
MONITORAMENTO
DOS INDICADORES 

Organizar a 
Reunião de 

Avaliação da 
Estratégia.

Analisar os 
referenciais 
estratégicos.

PROGRAMAÇÃO
DA RAE

Coordenar e 
sistematizar os 

resultados da RAE.

ATA DA
RAE

Comunicar as 
deliberações da 

RAE.

REUNIÃO COM
ENVOLVIDOS

BOLETIM RAE

Coletar os 
indicadores 

estratégicos.

DADOS DOS
INDICADORES

Coordenar o 
monitoramento 

dos projetos.

RELATÓRIO DE
MONITORAMENTO

DOS PROJETOS 

Realizar avaliação 
preliminar dos 

projetos.

Fomentar a 
elaboração de 

projetos.

TERMO DE ABERTURA
DO PROJETO

Realizar seleção 
estratégica dos 

projetos.

BANCO DE
PROJETOS

Realizar 
programação 

estratégica dos 
projetos.

PROJETOS
PRIORIZADOS

PROGRAMAÇÃO
ESTRATÉGICA

Gerar informações 
sobre os projetos.

DADOS DOS
PROJETOS

GESTÃO DO PORTFÓLIO 
DE PROJETOS
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DELIBERAÇÕES &
ENCAMINHAMENTOS

ALTA GERÊNCIA 

COORDENADOR DO INDICADOR

UNIDADE DE GESTÃO ESTRATÉGICA

ESCRITÓRIO DE PROJETOS

GESTORES DE PROJETOS
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TAREFA DE TODOS 

PROCESSO CONTÍNUO 
ALINHAMENTO 

TRADUÇÃO 

 Macro Processo da Gestão da 

Estratégia 
 Gerenciamento das Iniciativas 
Estratégicas 

Alinhamento da Estratégia com 
os Processos 
 Vínculo entre Orçamento e 

Estratégia 
 Aprendizado 
 Sistemas de Informação 

 Comprometimento e  

Mobilização para a Mudança 
 Visão e Estratégia 

 

 Mapa Estratégico  

 Painel de Medição composto   
por Indicadores Estratégicos 
 Metas e Iniciativas 

Estratégicas 

 Sinergias entre todas as 

unidades 
 Sinergias entre Áreas de 
Apoio e Áreas Finalisticos 

 Consciência Estratégica 

 Comunicação da Estratégia para 
todas as partes interessadas 
 Avaliação e Desempenho de Equipes 

e/ou Individual  

Os cinco princípios da organização orientada à estratégia, Kaplan e Norton, adaptado por Peter M. Dostler  

MOBILIZAÇÃO DAS 
LIDERANÇAS 

ORGANIZAÇÃO ORIENTADA 

PARA A ESTRATÉGIA 

Os cinco princípios da organização orientada à estratégia 

O desenvolvimento das Agendas de Estado 

Historicamente, a população espera que seus governos promovam o bem estar 
da sociedade e resolvam (ou pelo menos reduzam) os problemas sociais e 
econômicos de seus Países, Estados ou Municípios. As soluções do governo, 
normalmente, seguem uma trajetória previsível: 
 
- Os eleitos formulam planos 
- Políticos e burocratas autorizam orçamentos; e 
- Uma legião de servidores públicos sai implementando os programas de 

governo, se conformando no que costumamos chamar de Agendas “puras” de 
Governo (recebe esta denominação pois tais programas são, normalmente, 
isolados de uma contextualização maior). 

 
O progresso destas ações é, as vezes, mas nem sempre, monitorado pela 
administração pública e raramente submetido à apreciação da Sociedade e, 
mesmo quando o governo presta contas, o fato já foi consumado.  
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O desenvolvimento das Agendas de Estado 

Quando o mandato de uma administração pública com estas características 
termina , as ações, na maioria das vezes , parem, até que um novo governo eleito 
assuma o comando e o ciclo recomece novamente. 
 
A gestão pública tem sido questionada nos últimos anos sobre aspectos como 

transparência e prestação de contas, responsabilidade por 
resultados (accountability) e descontinuidade política que, somados, 

criam uma fórmula à ineficiência que, no melhor dos casos, resulta no 
desperdício de recursos do contribuinte ou, no pior dos casos, em corrupção. 
 
Mesmo quando há evolução dos programas e projetos econômicos e sociais, a 
mudança pode ser lenta ou desfeita com a próxima eleição. Não é de se admirar 
que o nível de confiança na gestão pública esteja caindo, já que os cidadãos (mais 
informados e conectados do que nunca) passaram a questionar seriamente a 
habilidade de políticos e gestores públicos implementarem soluções sociais e 
econômicos em um mundo cada dia mais complexo.   

Da Estratégia para a Ação e da Ação para Resultados 

A única esperança é superar rapidamente os caminhos tradicionais do 
desenvolvimento e lidar holística e simultaneamente com temas estratégicas 
estruturantes, como política industrial, desenvolvimento regional, dentre tantos 
outros, com uma visão não somente imediatista, mas amparada num 
entendimento claro e compartilhado das expectativas, resultados e prioridades 
de médio e longo prazos. 
Os empresários, as organizações do terceiro setor, as universidades e outros 
representantes da sociedade civil estão inconformados em esperar, 
interminavelmente, que os políticos eleitos planejam e executem as ações de 
governo de forma isolada e estanque. 
Novos mecanismos de governança pública estão emergindo, não apenas a partir 
da sociedade civil, mas também de dentro do próprio governo, já que mais e mais 
gestores públicos adotam os modelos de gestão voltados para resultados. Um 

desses mecanismos, muito utilizado para promover o desenvolvimento das 
Agendas de Estado é a Agenda Estratégica. Partindo de uma variação da 
clássica abordagem do BSC, a Agenda Estratégica é tangibilizada através dos 
Mapas Estratégicos. 
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Da Estratégia para a Ação e da Ação para Resultados 

Durante anos as organizações públicas no mundo desenvolvido têm utilizado o 
BSC para alavancar a habilidade do governo de fazer as coisas acontecerem. 
 
As Agendas Estratégicas são, por princípio, uma grande promessa para o 
desenvolvimento econômico e social das nações emergentes. Por que? Porque 

elas articulam uma Visão Compartilhada da Sociedade, objetivos, metas e 
iniciativas de longo prazo dentro de uma abordagem que pode ser criada dentro 
do próprio governo, ou fora dele, por intermédio de uma coalizão da própria 
sociedade civil organizada. 
 

A primeira Agenda Estratégica utilizando o BSC que se tem registro foi 

criada em 2004 pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) no Brasil. Para 
esclarecer uma visão e objetivos para o desenvolvimento sustentável do Brasil e 
pressionar o Governo Federal brasileiro por melhores resultados, os empresários 
da indústria brasileira construíram o chamado Mapa Estratégico da Indústria 
Brasileira 2007 – 2015.  
  

Da Estratégia para a Ação e da Ação para Resultados 

Por que construir agendas estratégicas? 
 
1. Desenvolver visão, objetivos, metas e iniciativas de longo alcance para as 
gerações atuais e futuras, e manter o governo focado nessas prioridades 
estratégicas. 

 
As agendas estratégicas podem trazer uma perspectiva de longo prazo em 
programas sociais e econômicos, ao mesmo tempo em que reduzam a 
probabilidade de descontinuidade das ações de uma administração pública para 
a outra. Por exemplo, considerando que para se vislumbrar o retorno em 
programas de educação e infraestrutura podem ser necessário 10 anos ou mais, a 
agenda estratégica, por resistir a sucessivas administrações, pode ajudar a 
manter os compromissos previamente assumidos com a sociedade e garantir que 
um plano de ação de longo prazo seja realmente executado em sua integridade. 
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Da Estratégia para a Ação e da Ação para Resultados 

Por que construir agendas estratégicas? 
 
2. Servir como uma abordagem para monitorar o desempenho do Governo e 
Organizações Governamentais e manter a pressão sobre as autoridades 
políticas pela melhoria dos resultados. 
 
A Agenda Estratégica pode servir como uma ferramenta legítima para monitorar 
o desempenho do governo. O governo pode usá-la para monitorar a si mesmo, 
ou o público pode usá-la para pressionar os líderes do governo a atingir um alto 
desempenho. Os indicadores típicos de uma agenda estratégica incluem o Índice 
de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas (indicador de qualidade de 
vida), o indicador Gini (desigualdade social) e o crescimento do Produto Interno 
Bruto.  
As Agendas Estratégicas, tangibilizadas através do BSC, construídas pela 
Sociedade, na verdade, tornam-se um “observatório público” para o 
desempenho.  

Da Estratégia para a Ação e da Ação para Resultados 

Por que construir agendas estratégicas? 
 
3. Criar um meio democrático de desenvolver uma plataforma política que pode 
ser incorporada por programas de governo com base para as Agendas de 
Governo 
 
O processo de desenvolvimento das Agenda Estratégicas é o da busca por uma 
base comum. As Agendas podem ser criadas por uma coalização de diversos 
formadores de opinião que representam, coletivamente, os interesses da 
Sociedade. 
 
As Agendas Estratégicas criam uma plataforma legítima para pólíticos em 
campanha. Durante as eleições presidenciais de 2006 no Brasil, por exemplo, os 
candidatos abraçaram a agenda da CNI. No caso dos Estados brasileiros, muitos 
dos assessores econômicos dos candidatos a governo utilizaram a Agedna como 
base para os programas econômicos de seus candidatos.  
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Da Estratégia para a Ação e da Ação para Resultados 

Por que construir agendas estratégicas? 
 
4. Fornecer um mecanismo para alinhar diferentes formadores de opinião, 
construindo uma coalizão política e coordenando as atividades de defesa de 
interesses. 
 
As Agendas Estratégicas ajudam grupos políticos a se organizar por meio de uma 
base comum de objetivos, metas e iniciativas, ao mesmo tempo em que lhes 
permite monitorar e medir seu desempenho e eficiência como grupo de 
interesse. 
As Agendas ajudam pautar o Governo sobre as prioridades estratégicas da 
Sociedade. 
Muitas Agendas Estratégicas são disponibilizados on-line. Como por exemplo 
podemos citar a Agenda Estratégica do Rio Grande do Sul, que está no endereço 
www.agenda2020.org.br, o Mapa Estratégico da Industria Brasileira (CNI), que 
está no endereço www.cni.org.br/mapaindustria e o Todos pela Educação no 
endereço www.todospelaeducação.org.br. 
   

Desenvolvimento de Agendas Estratégicas 

A Sociedade está em busca de maior interação com 
as organizações públicas.  

Cidadão 

EXPERIÊNCIA 

Serviço Público 

… a melhor experiência é aquela “co-criada” entre  as organizações 
públicas e a sociedade. 

Interações que promovam experiências positivas e significativas 
para os cidadãos... 

http://www.agenda2020.org.br/
http://www.agenda2020.org.br/
http://www.agenda2020.org.br/
http://www.agenda2020.org.br/
http://www.agenda2020.org.br/
http://www.agenda2020.org.br/
http://www.agenda2020.org.br/
http://www.agenda2020.org.br/
http://www.cni.org.br/mapaindustria
http://www.cni.org.br/mapaindustria
http://www.cni.org.br/mapaindustria
http://www.cni.org.br/mapaindustria
http://www.cni.org.br/mapaindustria
http://www.cni.org.br/mapaindustria
http://www.cni.org.br/mapaindustria
http://www.todospelaeducação.org.br/
http://www.todospelaeducação.org.br/
http://www.todospelaeducação.org.br/
http://www.todospelaeducação.org.br/
http://www.todospelaeducação.org.br/
http://www.todospelaeducação.org.br/
http://www.todospelaeducação.org.br/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://images.tomshardware.com/2005/07/19/how_we_test_laptop_and_notebook_computers_for_home_and_office/acer-2304lci-notebook.jpg&imgrefurl=http://www.mobilityguru.com/2005/07/19/how_we_test_laptop_and_notebook_computers_for_home_and_office/page15.html&h=256&w=310&sz=81&tbnid=0JDkwIcl9mBGFM:&tbnh=92&tbnw=112&hl=en&start=10&prev=/images%3Fq%3Dlaptop%2Bcomputer%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.translexis.demon.co.uk/images/Stick Figure 6.gif&imgrefurl=http://www.translexis.demon.co.uk/&h=367&w=331&sz=4&tbnid=0BxYB-WAH20J:&tbnh=118&tbnw=106&start=1&prev=/images%3Fq%3Dstick%2Bfigure%26hl%3Den%26lr%3D%26sa%3DG
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Desenvolvimento de Agendas Estratégicas 

Cidadão 

EXPERIÊNCIA 

Serviço Público 

Comunidades com elevadas 
demandas e expectativas 

com relação ao serviço 
público 

Comunidades 
(parceiros) que atuam 

como fornecedores 
dos serviços 

Os cidadãos estão se tornando mais e mais 
engajados nos serviços públicos.  

Caso 1 – Agenda 2020 
Agenda Estratégica do Rio Grande do Sul  

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://images.tomshardware.com/2005/07/19/how_we_test_laptop_and_notebook_computers_for_home_and_office/acer-2304lci-notebook.jpg&imgrefurl=http://www.mobilityguru.com/2005/07/19/how_we_test_laptop_and_notebook_computers_for_home_and_office/page15.html&h=256&w=310&sz=81&tbnid=0JDkwIcl9mBGFM:&tbnh=92&tbnw=112&hl=en&start=10&prev=/images%3Fq%3Dlaptop%2Bcomputer%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.translexis.demon.co.uk/images/Stick Figure 6.gif&imgrefurl=http://www.translexis.demon.co.uk/&h=367&w=331&sz=4&tbnid=0BxYB-WAH20J:&tbnh=118&tbnw=106&start=1&prev=/images%3Fq%3Dstick%2Bfigure%26hl%3Den%26lr%3D%26sa%3DG
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Agenda Estratégica do Rio Grande do Sul – Agenda 2020 

 

Totalmente includente: o projeto prevê a participação de todos os segmentos da 
sociedade; 

Metodologia: uso de ferramentas consolidadas de gestão, Future Search, 
Balanced ScoreCard 

Incorpora outros trabalhos técnicos já realizados como insumos  
(Relatório Sayad, RS 2.010, Rumos 2.015, etc.) 

Sistema de implantação e governança: previsto para entrar em funcionamento 
após a elaboração da Agenda Estratégica (agosto/2006) 

Primeiro projeto no qual participam as cinco Federações do estado e o SEBRAE 

 

 

Agenda Estratégica do Rio Grande do Sul – Agenda 2020 
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Agenda Estratégica do Rio Grande do Sul – Agenda 2020 

21%

3%

18%

11%6%

11%

5%

11%

2%

12%

ONG e entidades 

Empresas de Comunicação

Empresas de Comércio

Empresas Industriais

Empresas Rurais

Empresas de Serviços

Educadores

Poder Público

Empresas Públicas

Trabalhadores sindicalizados

Agenda Estratégica do Rio Grande do Sul – Agenda 2020 

março e abril 

Nos meses de março e  
abril, mais de 5000 pessoas  
em 200 municípios votaram  
na pesquisa que definiu os  
objetivos prioritários para o  
desenvolvimento do RS. 

mar abr mai jun jul ago set out nov Execução 

de 

Projetos 

dez 
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Crescimento econômico Elevação da qualidade 
de vida 

Eqüidade social e regional 

Referência em inovação e 
tecnologia 

Referência em capital 
humano 

O melhor estado para 
fazer negócios 
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O melhor estado para se viver e trabalhar 

Inovação e 
Tecnologia 

Buscar maior integração entre 
empresas, instituições de pesquisa, 

universidades e Governo em 
tecnologia de ponta 

Promover pólos tecnológicos 
alinhados com um plano estadual 

Estabelecer e executar políticas de 
fomento e incentivo à inovação e 

tecnologia 

Meio-ambiente 

Balancear a preservação do 
meio-ambiente com o 

desenvolvimento, através 
de regras claras e estáveis, 

e maior eficiência dos 

órgãos reguladores 

Promover a 
sensibilização 

da sociedade 
através da 
educação 

ambiental 

Desenvolvimento de 
mercado 

Atrair e fortalecer empresas em 
setores estratégicos, diversificando a 

matriz produtiva das regiões 

Capacitar para o empreendedorismo, 
gestão e qualidade, e inovação e 

tecnologia 

Estimular as exportações, com ênfase 
no aumento do valor agregado  

Desenvolvimento 
regional 

Assegurar um 
planejamento 

estratégico 
regionalizado e 
integrado, com 

participação social, 
garantindo a 

continuidade das 

políticas públicas 

Saúde 

Promover ações de 
planejamento 

familiar e de 
redução da 

mortalidade infantil  

Promover a 
saúde através 

de ações 
preventivas 

Ampliar a efetividade 
da rede de saúde com 

melhoria na qualidade 
do atendimento 

Educação 

Ampliar a rede de escolas 
com tempo integral  Definir e implementar 

um modelo de 

educação básica com 
foco na qualidade 

Investir na valorização e 
qualificação dos 

professores 

Capacitar para o mercado e 
para a cidadania, articulando 

instituições de ensino superior, 
escolas, empresas, ONGs e 

governo, e ampliando  

o ensino profissional 

Disponibilidade de 
recursos financeiros 

Facilitar o 
acesso ao 

crédito, com 
melhor 

orientação 

Incentivar a 
formação de 

poupança 
pública e 
privada  

Ambiente institucional 
e regulatório 

Garantir a 
segurança 

pública e a 
confiança 

nas 

instituições 

Garantir o cumprimento 
e a estabilidade das 

regras 

Combater a 
informalidade, a pirataria 

e a sonegação 

Gestão Pública 

Modernizar e aumentar a eficiência da 
gestão pública com adequação do 

tamanho do estado 

Aumentar a capacidade de investimento 
do Estado através do equilíbrio fiscal 

Garantir transparência na gestão pública 
através de um sistema de 

monitoramento pela Sociedade 

Reduzir a carga tributária no estado 

Cidadania e 
Responsabilidade Social 

Incentivar e garantir 
meios de participação da 

Sociedade na Gestão 
Pública  

Promover a 
responsabilidade social 

Infra-estrutura 

Implantar uma rede logística integrada 
de transporte, privilegiando modais de 

maior eficiência 

Estabelecer Parcerias Público-
Privadas e concessões com 

garantias contratuais asseguradas  

Garantir o uso eficiente e a 
disponibilidade de energia a 

preços competitivos 

Agenda Estratégica do Rio Grande do Sul – Agenda 2020 

maio e junho 

Nos meses de maio e junho,  

começaram os 11 Fóruns Temáticos: 
Desenvolvimento de Mercado, Saúde, 
Desenvolvimento Regional, Educação, 

Inovação e Tecnologia, Gestão Pública, 
Infra-Estrutura, Meio Ambiente, 
Ambiente Institucional e Regulatório,  

Disponibilidade de Recursos Financeiros,  
Cidadania e Responsabilidade Social. 
Mais de 350 especialistas, voluntários, 

Definiram projetos, metas e indicadores 
para alcançar os objetivos votados  
pela sociedade. 

mar abr mai jun jul ago set out nov Execução 

de 

Projetos 

dez 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.translexis.demon.co.uk/images/Stick Figure 6.gif&imgrefurl=http://www.translexis.demon.co.uk/&h=367&w=331&sz=4&tbnid=0BxYB-WAH20J:&tbnh=118&tbnw=106&start=1&prev=/images%3Fq%3Dstick%2Bfigure%26hl%3Den%26lr%3D%26sa%3DG
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Agenda Estratégica do Rio Grande do Sul – Agenda 2020 

10 de outubro 

No dia 10/10, foi feita a  
entrega pública da Agenda  
2020 para os dois 
candidatos  
ao segundo turno ao  
governo do estado, Yeda  
Crusius e Olívio Dutra,  
com a apresentação dos  
“20 pontos da Agenda”.  

mar abr mai jun jul ago set out nov Execução 

de Projetos 

dez 

Agenda Estratégica do Rio Grande do Sul – Agenda 2020 

Entidades Participantes:  

PUCRS, FORÇA SINDICAL, AGCR, FIERGS, FARSUL,UFRGS, FEDERASUL, NÚCLEO 

DE LOGÍSTICA RS, PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, CREA, FÓRUM DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR, INFRAERO, DNIT, SEINFRA/RS, SPH, ABTP, FAMURS, 

SULGÁS, RGE, CEEE, AES URUGUAIANA, TBG, TSB, PETROBRÁS, TRACTBEL 

ENERGIA, COPELMI, CRM, EMATER.  

45 Reuniões 
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Agenda Estratégica do Rio Grande do Sul – Agenda 2020 

Instituições Participantes dos Fóruns Temáticos em 2007 
ABINE 

ABTP 

ACLAME 

AD RIO PARDO 

AD SÃO SEPÉ 

AD URUGUAIANA 

AD VISÃO 

ADESG 

AES URUGUAIANA

AESUFOPE 

AGCR 

ASLB 

ASSESPRO

BACKSTAGE 

BANCO DO BRASIL 

BANRISUL

BRDE 

CAIXA RS 

CASA DO MENINO JESUS DE PRAGA 

CICS - VALE DO PARANHANA 

CIEE 

COESTER AUTOMAÇÃO 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CRA 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - CREA

CONSULPLAN 

COPELMI

COPESUL 

COREDES PRODUÇÃO 

112 Instituições 

Agenda Estratégica do Rio Grande do Sul – Agenda 2020 

ZH 

ZH 

CP 

JC 
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Agenda Estratégica do Rio Grande do Sul – Agenda 2020 

CP 

CP 

JC 

Caso 2 – Todos pela Educação  
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Todos pela Educação 

“Se quisermos ter Educação de qualidade 

para todos, teremos de ter todos pela 

qualidade da Educação” 
Declaração Mundial Sobre Educação para Todos  

Declaração de Jomtien (1990) 

Todos pela Educação 

ÁREAS MAIS PROBLEMÁTICAS DO PAÍS  

Pesquisa Ibope, 2005 
(Até três opções, lista com 27 opções) 

Saúde 

Empregos  

Fome/ Miséria  

Segurança pública 

Corrupção 

Drogas 

Educação Básica 

Salários                  

Até 4º Série 

do Fund. 

39% 

39% 

34% 

31% 

33% 

23% 

13% 

10% 

42% 

34% 

26% 

41% 

41% 

13% 

31% 

7% 

47% 

46% 

30% 

30% 

17% 

25% 

12% 

10% 

44% 

40% 

30% 

28% 

23% 

29% 

13% 

11% 

675 621 474 232  BASE 

5º a 8º Série 

do Fund. 

Ensino Médio Ensino 

Superior 

2006 

43% 

41% 

31% 

31% 

27% 

24% 

15% 

10% 

Total 

• A Educação é a 7ª preocupação do brasileiro: 
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Todos pela Educação 

Todos pela Educação 



08/11/2011 

30 

Todos pela Educação 

Aliança de esforços da sociedade civil, da iniciativa privada, de 

educadores e gestores públicos com o propósito de efetivar o 

direito de todas as crianças e jovens à Educação Básica pública 

de qualidade até 2022, bicentenário da Independência do Brasil. 

 

Educação é a única e verdadeira independência! 

Todos pela Educação 

Iniciativa de um grupo de lideranças sociais, educadores, 
empresários e gestores públicos da Educação (MEC, Consed e 

Undime) 

 

Hoje conta com a participação de organizações nacionais e 
internacionais, empresas, veículos de comunicação… 

 

 



08/11/2011 

31 

Todos pela Educação 

• Ministro, Secretários, Educadores, Empresários, Dirigentes de ONGs, 
organizações internacionais... 

ALBERT ALCOULOUMBRE

ALBERTO PFEIFER

ALI KAMEL

ANA MARIA  DINIZ

ANTONIO CARLOS 

GOMES DA COSTA

ANTONIO MATIAS

ARMANDO MONTEIRO 

NETO

CELIO DA CUNHA

CENISE MONTE VICENTE

CLAUDIA MARIA COSTIN

CLAUDIO DE MOURA E 

CASTRO

CLAUDIO HADDAD

CRESO FRANCO

PAULO RENATO SOUZA

PEDRO MOREIRA SALLES

PRISCILA CRUZ

RAQUEL TEIXEIRA

RENATA DE CAMARGO 

NASCIMENTO

RICARDO VOLTOLINI

RICARDO YOUNG

ROBERTO T. DA COSTA

ROSANA CAMARGO 

RUBENS NAVES

RUTH CARDOSO

SERGIO AMOROSO

SILVIO KALOUSTIAN

TOMAS ZINNER

VIVIANE SENNA

LUIS NORBERTO PASCOAL

MALU MONTORO

MANOEL AMORIM

MARCOS MAGALHÃES

MARCOS DE MORAES

MARIA ALICE SETÚBAL

MARIA AUX. REZENDE

MARIA LUCIA REIS

MARIA DO PILAR SILVA

MARIA HELENA 

GUIMARAES DE CASTRO

MARIE-PIERRE POIRIER

MARÍLIA LINDINGER

MARLOVA NOLETO

MOZART NEVES RAMOS

PAULO CUNHA

CRISTOVAM BUARQUE

DENISE AGUIAR 

FABIO BARBOSA

FERNANDO HADDAD

GABRIEL CHALITA

GILBERTO DIMENSTEIN

GUSTAVO PETTA

HUGO BARRETO

ILONA BECSKEHÁZY

JOSÉ AFONSO BRAGA

JOSÉ PAULO  MARTINS

JOSÉ ROBERTO 

MARINHO

JUÇARA DUTRA VIEIRA

LUIS ERLANGER

ALBERT ALCOULOUMBRE

ALBERTO PFEIFER

ALI KAMEL

ANA MARIA  DINIZ

ANTONIO CARLOS 

GOMES DA COSTA

ANTONIO MATIAS

ARMANDO MONTEIRO 

NETO

CELIO DA CUNHA

CENISE MONTE VICENTE

CLAUDIA MARIA COSTIN

CLAUDIO DE MOURA E 

CASTRO

CLAUDIO HADDAD

CRESO FRANCO

PAULO RENATO SOUZA

PEDRO MOREIRA SALLES

PRISCILA CRUZ

RAQUEL TEIXEIRA

RENATA DE CAMARGO 

NASCIMENTO

RICARDO VOLTOLINI

RICARDO YOUNG

ROBERTO T. DA COSTA

ROSANA CAMARGO 

RUBENS NAVES

RUTH CARDOSO

SERGIO AMOROSO

SILVIO KALOUSTIAN

TOMAS ZINNER

VIVIANE SENNA

LUIS NORBERTO PASCOAL

MALU MONTORO

MANOEL AMORIM

MARCOS MAGALHÃES

MARCOS DE MORAES

MARIA ALICE SETÚBAL

MARIA AUX. REZENDE

MARIA LUCIA REIS

MARIA DO PILAR SILVA

MARIA HELENA 

GUIMARAES DE CASTRO

MARIE-PIERRE POIRIER

MARÍLIA LINDINGER

MARLOVA NOLETO

MOZART NEVES RAMOS

PAULO CUNHA

CRISTOVAM BUARQUE

DENISE AGUIAR 

FABIO BARBOSA

FERNANDO HADDAD

GABRIEL CHALITA

GILBERTO DIMENSTEIN

GUSTAVO PETTA

HUGO BARRETO

ILONA BECSKEHÁZY

JOSÉ AFONSO BRAGA

JOSÉ PAULO  MARTINS

JOSÉ ROBERTO 

MARINHO

JUÇARA DUTRA VIEIRA

LUIS ERLANGER

Todos pela Educação 
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Todos pela Educação 

Todos pela Educação 

Meta 1: Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola 

 
Meta 2: Toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos.  

 
Meta 3: Todo aluno com aprendizado adequado à sua série. 

 Meta 4: Todo aluno com o Ensino Médio concluído até os 19 anos.  

 Meta 5: Investimento em Educação ampliado e bem gerido. 
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Mapa Estratégico - Todos pela Educação 

Perspectiva 
de Processos 

Comunicar para toda a sociedade 
brasileira a causa da Educação, 

o TPE e as 5 Metas 

Garantir e gerenciar recursos para o 
funcionamento do movimento 

Formar e fortalecer a rede de 
parceiros (aliança TPE*) 

Acompanhar e cobrar as 5 Metas 
nos estados e municípios 

Reconhecer e divulgar melhores 
práticas para toda a sociedade 

Comunicação 

Disponibilizar informações e gerar 
conteúdos sobre Educação, tendo 

como referência as 5 metas 

Conteúdo 

Perspectiva 
Financeira 

Influir políticas públicas, programas 
e projetos de Educação 

Articulação 

Perspectiva 
de Públicos 
de Interesse 

Contribuir para que a sociedade brasileira alcance as 5 Metas até 2022 

Contribuir para maior e 
melhor demanda da 

sociedade por  
Educação de qualidade 

para todos 

Perspectiva de 
Pessoas, Aprendizado 
e Crescimento Promover a atitude 

empreendedora em um 
ambiente motivador 

 Competências    Clima   

Desenvolver domínio de 
conteúdo sobre educação 

Ser uma organização de 
Pessoas Realizadas 

Mobilizar a sociedade 
brasileira para ações efetivas 

de melhoria da Educação 

Tornar o TPE referência para  
demanda e oferta de Educação 

de qualidade 

Influir para melhorar a 
oferta de Educação de 
qualidade para todos 

Todos pela Educação 

Mobilização editorial 

Parceria com veículos 

Comunicação 
Comunicar para toda a sociedade brasileira a causa da Educação, 
o Todos Pela Educação e as 5 Metas: 

Matéria da Agência de Notícias Todos Pela  

Educação, publicada no portal Uol 
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Todos pela Educação 

Comunicação 

Campanha Dia da Educação 

Comunicar para toda a sociedade brasileira a causa da Educação, 
o Todos Pela Educação e as 5 Metas: 

Todos pela Educação 

Plano de Desenvolvimento da Educação 

Influir políticas públicas, programas e projetos de Educação: 
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Outras experiências... 

Outras experiências... 
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Outras experiências... 

Outras experiências... 



08/11/2011 

37 

Outras experiências... 
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Outras experiências... 

Outras experiências... 
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Outras experiências... 

Outras experiências... 
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Outras experiências... 

Outras experiências... 
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Outras experiências... 

Outras experiências... 



08/11/2011 

43 

Bibliografia 

 KALLÁS, David; COUTINHO, André Ribeiro (organizadores). Gestão da estratégia: 
experiências e lições de empresas brasileiras. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.   

 HAMEL, Gary; PRAHALAD, C. K. Competindo pelo futuro: estratégias inovadoras para 
obter o controle de seu setor e criar os mercados de amanhã. Rio de Janeiro: Campus, 
1995. 377 p. 

 KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. A estratégia em ação: balanced scorecard. Rio 
de Janeiro: Campus, 1997. 

 ______. Organização orientada para a estratégia. Rio de Janeiro; Campus, 2000. 

 ______. Mapas estratégicos. Rio de Janeiro; Elsevier, 2004. 

 
 CAIUBY Rogerio, Gestão Estratégica para Resultados, São Paulo, Exterior 

Editora 2011 
 www.agenda2020.org.br, www.cni.org.br/mapadaindustria, 

www.todospelaeducacao.org.br 
 

 
 
 

 
 

 

Perguntas? O meu contato... 

Peter M. Dostler 
peter@gdconsult.com.br 

061 – 3327.0047, 061 – 8438.9796 
 
 

 

http://www.agenda2020.org.br/
http://www.cni.org.br/mapadaindustria
http://www.cni.org.br/mapadaindustria
http://www.todospelaeducacao.org.br/
mailto:peter@gdconsult.com.br

