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                                                            Resumo                                                                                                                                                                     
As definições estratégicas no setor público cada vez mais são acompanhadas da necessidade e 

interesse da sociedade com aspectos sustentáveis e de participação. Com isso, surge o objetivo do 

estudo de desenvolver um framework de planejamento estratégico baseado na governança local, 

utilizando indicadores para comunidades sustentáveis, sugeridos pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (NBR ISO 37120), lançada em 2017. O estudo caracteriza-se como descritivo, com 

abordagem qualitativa por apresentar o desenvolvimento de um modelo conceitual, sendo que a etapa 

de construção do modelo é amparada por coleta de dados documental. O modelo permite aos governos 

locais a construção de seus planos de desenvolvimento, com estratégias voltadas à sustentabilidade e 

governança pública, para tal, propõem-se as seguintes etapas: 1) Planejamento estratégico local, que 

contempla a definição da identidade institucional; Descrição de tendências; e Análise ambiental. 2) 

Definição dos objetivos estratégicos; Priorização dos objetivos; e Análise das ligações entre os 

objetivos priorizados por meio da ferramenta Interpretive Structural Modeling. 3) Definição 

estratégica em que se constrói o mapa estratégico a partir dos objetivos analisados na etapa anterior; 

e 4) Implementação e monitoramento, que consiste no acompanhamento do plano. Conclui-se que o 

modelo é de grande relevância social, podendo auxiliar no alcance da sustentabilidade por meio da 

governança pública. Além disso, a clareza das etapas e a dinamicidade do modelo permitem a 

implementação em sistemas públicos, da construção, implementação ao monitoramento da estratégia. 
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RESUMO 

As definições estratégicas no setor público cada vez mais são acompanhadas da necessidade e 

interesse da sociedade com aspectos sustentáveis e de participação. Com isso, surge o objetivo 

do estudo de desenvolver um framework de planejamento estratégico baseado na governança 

local, utilizando indicadores para comunidades sustentáveis, sugeridos pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (NBR ISO 37120), lançada em 2017. O estudo caracteriza-se 

como descritivo, com abordagem qualitativa por apresentar o desenvolvimento de um modelo 

conceitual, sendo que a etapa de construção do modelo é amparada por coleta de dados 

documental. O modelo permite aos governos locais a construção de seus planos de 

desenvolvimento, com estratégias voltadas à sustentabilidade e governança pública, para tal, 

propõem-se as seguintes etapas: 1) Planejamento estratégico local, que contempla a definição 

da identidade institucional; Descrição de tendências; e Análise ambiental. 2) Definição dos 

objetivos estratégicos; Priorização dos objetivos; e Análise das ligações entre os objetivos 

priorizados por meio da ferramenta Interpretive Structural Modeling. 3) Definição estratégica 

em que se constrói o mapa estratégico a partir dos objetivos analisados na etapa anterior; e 4) 

Implementação e monitoramento, que consiste no acompanhamento do plano. Conclui-se que 

o modelo é de grande relevância social, podendo auxiliar no alcance da sustentabilidade por 

meio da governança pública. Além disso, a clareza das etapas e a dinamicidade do modelo 

permitem a implementação em sistemas públicos, da construção, implementação ao 

monitoramento da estratégia. 

 

Palavras-chave: Planejamento estratégico; Desenvolvimento sustentável; Governança 

pública; Indicadores de desempenho; ABNT NBR 37120/2017. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A construção de estratégias no setor público vem cada vez mais acompanhada da 

necessidade e interesse da sociedade com aspectos sustentáveis, tornando essencial esse 

pensamento na criação de modelos estratégicos. Para Blair (2004), o desenvolvimento de 

estratégias para o setor público requer rigor e profissionalismo, por envolver análise da situação 

atual, identificação de tendências e como conduzir os destinos da sociedade em direção a um 

futuro melhor. Para isso, é essencial a construção de um bom planejamento estratégico, que 

segundo Silva e Gonçalves (2011), é um instrumento de redução de incertezas e norteador dos 

passos futuros no sentido de obtenção de melhores resultados. 

No âmbito público, apesar de existirem certas limitações de sua aplicação, visto que o 

foco não é lucro nem busca de vantagens competitivas, tem sido muito difundido, pois a 

excelência na prestação dos serviços ao cidadão passou a ser priorizada (Silva & Gonçalves, 

2011). Portanto, a estratégia no contexto público prioriza o bem-estar social e o suprimento das 

demandas da sociedade. No caso dessas organizações, o planejamento deve estar voltado para 

a melhoria do desempenho, que deve ser observada na qualidade do atendimento às demandas 

sociais, na precisão e transparência das informações, na coerência das ações (Fernandes, 

Furtado & Ferreira, 2016). 

Com isso, surge a necessidade de envolver a governança pública, um movimento que 

busca novas formas de fazer e legitimar as políticas públicas sob a ótica de uma perspectiva 

democrática (Bevir, 2010). Henn et al. (2017) afirmam que a concepção de governança pública 

parte da convicção de que o Estado deixa de ser o principal responsável das decisões e ações 

políticas e administrativas, assumindo, sobretudo, o papel de articulador.  
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Para a boa governança pública, vários autores e instituições definem princípios de 

governança pública, porém, o Tribunal de Contas da União (Brasil, 2014) sugere princípios que 

resumem todos: legitimidade; equidade; responsabilidade; eficiência; probidade; transparência; 

e accountability. De acordo com Ribeiro Filho e Valadares (2017) os princípios são 

instrumentos norteadores para garantir a gestão efetiva e objetiva daquilo que é público à 

sociedade, almejando trazer melhorias e garantir o bem-estar social. 

Outro tema que deve ser levado em conta na construção de estratégias no setor público, 

é o desenvolvimento sustentável que, segundo Morais e Etges (2009), busca pensar em um 

equilíbrio entre os aspectos econômico-financeiro, ambiental e social, buscando o 

desenvolvimento sustentável. Para Almeida Jr. et al. (2015) desenvolvimento sustentável 

significa compatibilidade do crescimento econômico, com desenvolvimento humano e 

qualidade ambiental. Uma sociedade sustentável é aquela que satisfaz suas necessidades sem 

diminuir as perspectivas das gerações futuras. 

O desenvolvimento municipal, por sua vez, pode ser entendido como um progresso 

harmônico entre bem-estar da população e o uso do território, da conservação e proteção dos 

recursos naturais e das atividades produtivas com o fim de melhorar a qualidade de vida da 

população num enfoque de sustentabilidade. Em geral, este processo está associado com o 

desempenho dos setores público, privado e a comunidade, liderado pela administração pública, 

visto que é reflexo da eficiência e eficácia de sua gestão, da capacidade de empreender e da 

competitividade dos agentes econômicos, bem como das possibilidades e capacidades de 

participação comunitária e cidadã. (Secretaria General da Comunidade Andina, 2009). 

Como forma de acompanhamento e avaliação da sustentabilidade local, foi lançada em 

2017 a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR ISO 37120, que 

busca refletir um enfoque global de indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida. Os 

indicadores e métodos da norma foram elaborados a fim de auxiliar as cidades a medir a gestão 

de desempenho de serviços urbanos e qualidade de vida ao longo do tempo; aprender umas com 

as outras, pela possibilidade de comparação por meio de uma vasta gama de medidas de 

desempenho; e compartilhar melhores práticas. 

Vista a relação existente entre o planejamento estratégico, a governança pública, o 

desenvolvimento sustentável local, e, ainda, o uso de indicadores de sustentabilidade, surge o 

objetivo do estudo de desenvolver um framework para o planejamento estratégico baseado na 

governança local, utilizando indicadores para comunidade sustentáveis - ABNT NBR ISO 

37120/2017.  

Muito se discute na literatura sobre planejamento estratégico, governança pública e 

desenvolvimento sustentável, porém não de forma integrada. A contribuição teórica do estudo 

vem ao encontro da falta de estudos que integrem tais temas, desenvolvendo um modelo que 

poderá servir de subsídio para novos estudos. A contribuição prática e social do estudo encontra 

guarida nos possíveis benefícios gerados à sociedade a partir da implementação do framework 

proposto, pois é inegável que novas ferramentas de gestão devem ser adotadas pelos governos 

diante da necessidade de democratizar o poder e a decisão, diante do clamor do povo, bem como 

do cumprimento da Carta Magna de 88 que trata da participação social, com vistas à maior 

eficiência, eficácia e efetividade dos serviços públicos. 

Apresenta-se inicialmente a introdução ao estudo, seguido dos subsídios teóricos na 

seção 2. Na seção 3, apresenta-se a metodologia, na seção 4 são apresentadas as etapas de 

construção do modelo, e por fim, as considerações finais.  

 

2 PLANEJAMENTO DA GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE  

Devido as crescentes mudanças, desafios, ameaças e incertezas nas organizações, viu-

se a necessidade de adotar instrumentos de gestão voltados para a compreensão do ambiente 

externo e a visão de futuro (Giacobbo, 1997). De acordo com Fernandes, Furtado e Ferreira 
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(2016) um dos principais objetivos das organizações é alcançar melhorias no desempenho 

organizacional, dada a importância de se otimizar o uso dos recursos disponíveis e executar da 

melhor maneira as atividades a que se pretendem.  

Caymaz, Akyon e Erenel (2013) conceituam planejamento estratégico como uma 

técnica de gerenciamento que ajuda todos os tipos de organizações a estabelecer metas e 

objetivos futuros. Kich e Pereira (2011) complementam que essa ferramenta organizacional 

serve de apoio para a tomada de decisão e para a interpretação do ambiente em que a 

organização está inserida. O processo do planejamento estratégico consiste na elaboração de 

um documento formal no qual estarão expressos a missão, visão, valores, objetivos e metas da 

organização: o plano estratégico. Trata-se, portanto, de estratégias deliberadas, pois seguirão o 

planejamento concebido, e as ações serão controladas tendo por base o plano (Silva & 

Gonçalves, 2011). 

A estratégia é o conjunto de decisões tomadas a fim de definir os objetivos associados 

a um determinado período, e identificar os meios mais adequados para superar os desafios e 

alcançar os objetivos (Beal, 2008). Para a determinação da estratégia, também é importante a 

análise do cenário em que a organização está inserida, ou seja, o que pode ocorrer no futuro. 

Baseado na a análise de cenários, parte-se para a análise ambiental, fase esta que serve de apoio 

para a tomada de decisão e a interpretação do ambiente em que a organização está inserida, 

além de reduzir incertezas e nortear os passos futuros dos dirigentes, buscando obter resultados 

superiores (Kich & Pereira, 2011; Silva & Gonçalves, 2011). 

A matriz SWOT é uma ferramenta utilizada para a análise de ambiente e serve de base 

para planejamentos estratégicos e de gestão de uma organização (Mattos et al., 2011), sendo 

que sua sigla tem origem do inglês, que significa Strengths (forças), Weaknesses (fraquezas), 

Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). Os pontos fortes e fracos, em geral, estão 

dentro da própria organização, enquanto as oportunidades e as ameaças, na maioria dos casos, 

são de origem externa (Nakagawa, 2011). 

O planejamento no setor público, de acordo com Giacobbo (1997), ganhou força durante 

os anos 60, com a ideia de exigir o planejamento como pré-requisito para a aprovação e 

liberação de recursos, financiamentos e subsídios aos governos estaduais e locais. Para 

Fernandes, Furtado e Ferreira (2016) no caso específico das instituições da esfera pública, o 

planejamento deve estar voltado para a melhoria do desempenho, observada na qualidade do 

atendimento às demandas sociais, na transparência das informações e coerência das ações. 

Segundo Bryson (2015) as abordagens de planejamento estratégico, quando adaptadas as 

instituições públicas, podem ajudar essas entidades a lidar de forma eficaz com seus ambientes 

que mudam dramaticamente.  

Como visto, o planejamento estratégico norteia a todos num futuro planejado, a partir 

do autoconhecimento do ambiente interno e externo. Para o alinhamento estratégico, porém, os 

princípios da governança pública são imprescindíveis, visto que sua aplicação permite maior 

integração com a sociedade e efetividade nos processos. 

As concepções de governança ganharam destaque no Brasil a partir dos anos 1990, 

período em que se dá início à chamada reforma do Estado que compreendeu medidas cujo 

objetivo era o de redefinir o papel do Estado. Ainda a partir dos anos 1990, o Banco Mundial 

introduziu o conceito de boa governança como parte de seu critério de empréstimo para países 

em desenvolvimento (Bevir & Rhodes, 2001). 

Segundo Dias (2012) a governança pública é um movimento que surge na administração 

pública com a proposta de promover a integração da política com a administração e como 

instrumento de processos mais democráticos. Complementa Bevir (2010) que governança 

pública é um movimento que busca novas formas de fazer e legitimar as políticas públicas sob 

a ótica de uma perspectiva democrática.  



4 

 

 

Ronconi (2011) afirma que governança pública se refere a um tipo de arranjo 

institucional governamental que, ao articular as dimensões econômico-financeira, institucional-

administrativa e sociopolítica e estabelecer parcerias com sociedade civil e mercado, busca 

soluções inovadoras para os problemas sociais e o aprofundamento da democracia. Para Henn 

et al. (2017) a governança pública contribui para que o Estado possa se configurar como o 

coordenador de um projeto de desenvolvimento baseado na visão integrada dos atores sociais, 

ou seja, além do próprio Estado, o mercado e a sociedade civil. Essa redefinição do papel do 

Estado tem como pano de fundo a ideia de benefício da sociedade civil e o foco deixa de ser os 

processos e resultados, passando o interesse público e a coletividade. 

Vários autores e instituições conceituam e apontam princípios para a boa governança 

pública. De acordo com a Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento 

(OCDE) (2004) princípios são instrumentos que contém normas não vinculativas e boas 

práticas, bem como linhas orientadoras sobre a sua aplicação, as quais podem ser adaptadas às 

circunstâncias específicas de cada país e região. No Quadro 1, apresenta-se alguns princípios 

definidos pelos autores/instituições.  

 

Quadro 1 - Princípios de governança pública 
Fonte Princípio 

IFAC (2001) Transparência; Integridade; e Accountability 

IBGC (2008) Transparência; Equidade; Accountability; e Responsabilidade corporativa 

Matias-Pereira 

(2010) 

Equidade; Divulgação e Transparência; prestação de contas; Responsabilidade corporativa 

IIA (2012)  Accountability; Transparência; Integridade; e Equidade  

BRASIL (2014) 
Legitimidade; Equidade; Responsabilidade; Eficiência; Probidade; Transparência; e 

Accountability  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nota-se certa semelhança nas concepções dos autores/instituições citadas no Quadro 1, 

quanto aos princípios de governança pública. Optou-se em detalhar e utilizar neste estudo os 

princípios destacados pelo Tribunal de Contas da União (Brasil, 2014) por ser um órgão de 

controle externo do governo federal que auxilia o Congresso Nacional a acompanhar a execução 

orçamentária e financeira do país, além de contribuir com o aperfeiçoamento da Administração 

Pública em benefício da sociedade. 

Além da estratégia voltada aos princípios de governança pública, o planejamento local 

deve primar pelo desenvolvimento de forma sustentável. Segundo Rossetto, Rossetto e 

Serralheiro (2004) a preocupação da comunidade com o desenvolvimento do planeta data da 

década de 60, quando iniciaram as discussões sobre os riscos da degradação do meio ambiente. 

Foram iniciadas mobilizações que culminaram com a Conferência sobre Meio Ambiente em 

Estocolmo em 1972, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU) e que deu início 

a diversas outras discussões sobre o tema (Krama, 2009). 

Para Almeida Jr. et al. (2015) desenvolvimento sustentável significa compatibilidade do 

crescimento econômico, com desenvolvimento humano e qualidade ambiental. Uma sociedade 

sustentável é aquela que satisfaz suas necessidades sem diminuir as perspectivas das gerações 

futuras. Segundo Milhomem e Kamimura (2011) o desenvolvimento sustentável busca conciliar 

o crescimento econômico respeitando o equilíbrio do ambiente natural, e só é possível a partir 

da participação popular e da promoção de ações que contribuam para a sustentabilidade nas 

dimensões ecológica, econômica, social, espacial, cultural, tecnológica e política.  

No âmbito municipal, entende-se o desenvolvimento pelo progresso harmônico entre 

bem estar da população e o uso do território, da conservação e proteção dos recursos naturais e 

das atividades produtivas com o fim de melhorar a qualidade de vida da população num enfoque 

de sustentabilidade, sendo um processo associado com o desempenho dos setores público, 
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privado e a comunidade, ou seja, de construção social e político, liderado pela administração 

pública (Secretaria General da Comunidade Andina, 2009). 

Para guiar, acompanhar e avaliar o processo de desenvolvimento sustentável, existem 

os indicadores de sustentabilidade que, segundo Carvalho et al. (2011) auxiliam no 

monitoramento da operacionalização do desenvolvimento sustentável, sendo a sua principal 

função fornecer informações sobre o estado das diversas dimensões (ambientais, econômicas, 

socioeconômicas, culturais, institucionais, etc.) que compõem o desenvolvimento sustentável 

do sistema na sociedade. 

De acordo com Benetti (2006), um indicador é uma ferramenta de obtenção de 

informações referentes a uma dada realidade, tendo como característica principal a capacidade 

de sintetizar um conjunto complexo de informações. Para Krama (2009) uma boa estrutura de 

indicadores de sustentabilidade possibilita integrar Informações de cunho social, ecológico e 

econômico, com graus de importância distintos. Assim, é possível verificar se as diretrizes 

estabelecidas na política pública estão alcançando o desenvolvimento e obtendo o sucesso 

esperado e quais são os fatores principais responsáveis por este sucesso. 

Em 2017 foi publicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT a NBR 

ISO 37120/2017, oriunda da ISO internacional 37120. A versão brasileira da norma, além de 

ser uma tradução da ISO internacional, é também uma adaptação à realidade do país e a 

legislação vigente. Seu objetivo é auxiliar as cidades a direcionar e avaliar a gestão de serviços 

urbanos e toda a prestação de serviços, assim como a qualidade de vida. A sustentabilidade é 

considerada o seu princípio geral, e resiliência um conceito orientador no desenvolvimento 

sustentável das cidades (ABNT NBR ISO 37120/2017). Outra questão central é a padronização 

dos indicadores de desempenho utilizados no mundo, já que somente a uniformização destes 

permitiria uma comparação consistente entre as cidades. Dessa forma, seriam favorizadas as 

trocas de experiências e boas práticas entre estas (Couto, 2018). 

A norma define e estabelece metodologias para um conjunto de 100 indicadores, 

divididos em 17 áreas, que tratam de aspectos sociais, ambientais e econômicos das cidades. 

Em cada seção os indicadores são classificados como essenciais ou de apoio, de acordo com 

sua pertinência, apresentados pelo Quadro 2: 

 

Quadro 2 - Indicadores para avaliação dos serviços urbanos 
Grupo Indicadores 

Economia 

Essencial: Taxa de desemprego; Valor de avaliação de propriedades comerciais e 

industriais; % população abaixo da linha de pobreza. 

Apoio: % população com emprego em tempo integral; Taxa de desemprego de jovens; Nº 

de empresas por 100,000 habitantes; e Nº de novas patentes por 100.000 habitantes por ano. 

Educação 

Essencial: % população feminina e masculina matriculada em escolas; % estudantes com 

ensino primário e secundário completo; e Relação estudante/professor no ensino primário. 

Apoio: % população masculina em idade escolar matriculada em escolas; % população em 

idade escolar matriculada em escolas; e Nº de indivíduos com ensino superior completo por 

100.000 habitantes. 

Energia 

Essencial: Uso de energia elétrica residencial total per capita; % habitantes com 

fornecimento regular de energia elétrica; Consumo de energia de edifícios públicos por ano; 

e % energia total proveniente de fontes renováveis. 

Apoio: Uso total de energia elétrica per capita; Nº médio de interrupções de energia elétrica 

por consumidor por ano; e Duração média das interrupções de energia elétrica (em horas). 

Meio 

ambiente 

Essencial: Concentração de material particulado fino; Concentração de material particulado; 

e Emissão de gases de efeito de estufa medida em toneladas per capita. 

Apoio: Concentração de NO² (dióxido de nitrogênio); Concentração de SO² (dióxido de 

enxofre); Concentração de O³ (Ozônio); Poluição sonora; e Variação percentual em número 

de espécies nativas. 

Finanças 

Essencial: Taxa de endividamento  

Apoio: Despesas de capital como porcentagem de despesas totais; % receita própria em 

função do total de receitas; e % impostos recolhidos em função dos impostos cobrados. 
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Resposta a 

incêndios e 

emergências 

Essencial: Nº de bombeiros por 100.000 habitantes; Nº de mortes relacionadas a incêndios 

por 100.000 habitantes; e Nº de mortes relacionadas a desastres naturais por 100.000 

habitantes. 

Apoio: Nº de bombeiros voluntários e em tempo parcial por 100.000 habitantes; 

Tempo de resposta dos serviços de emergência a partir do primeiro chamado; e Tempo de 

resposta do Corpo de Bombeiros a partir do primeiro chamado. 

Governança 

Essencial: % participantes dos eleitores nas últimas eleições municipais em função do total 

de eleitores aptos a votar; e % mulheres eleitas em função do número total de eleitos na 

gestão da cidade. 

Apoio: % mulheres empregadas na gestão da cidade; Nº de condenações de serviços por 

corrupção e/ou suborno por 100.000 habitantes; Representação de cidadãos: nº de 

autoridades locais eleitas para o cargo por 100.000 habitantes; e % eleitores registrados em 

função da população com idade para votar. 

Saúde Essencial: Expectativa média de vida; Nº de leitos hospitalares por 100.000 habitantes; Nº 

de médicos por 100.000 habitantes; e Taxa de mortalidade de crianças menores de cinco 

anos a cada 1.000 nascidos vivos. 

Apoio: Nº de pessoas da equipe de enfermagem e obstetrícia por 100.000 habitantes; Nº de 

profissionais de saúde mental por 100.000 habitantes; e Taxa de suicídio por 100.000 

habitantes. 

Recreação Apoio: Área em m² de espaço público de recreação cobertos per capita; e Área em m² de 

espaços públicos de recreação ao ar livre per capita. 

Segurança Essencial: Nº de agentes de polícia por 100.000 habitantes; e Nº de homicídios por 100.000 

habitantes. 

Apoio: Crimes contra a propriedade por 100.000 habitantes; Tempo de resposta da polícia a 

partir do primeiro chamado; e Taxa de crimes violentos por 100.000 habitantes. 

Habitação Essencial: % população urbana morando em favelas. 

Apoio: Nº de sem-teto por 100.000 habitantes; % moradias sem títulos de propriedade 

registrados. 

Resíduos 

sólidos 

Essencial: % população com coleta regular de lixo (domiciliar); Total de coleta de resíduos 

sólidos municipais per capita; e % resíduos sólidos urbanos que são reciclados. 

Apoio: % resíduos sólidos dispostos em aterros sanitários; % resíduos sólidos descartados 

para incineração; % resíduos sólidos queimados a céu aberto; Porcentagem de resíduos 

sólidos urbanos dispostos a céu aberto; % resíduos sólidos dispostos por outros meios; e 

Geração de resíduos perigosos per capita; % resíduos perigosos que são reciclados. 

Telecomuni-

cações e 

inovação 

Essencial: Nº de conexões de internet por 100.000 habitantes; e Nº de conexões de telefone 

celular por 100.000 habitantes. 

Apoio: Nº de conexões de telefone fixo por 100.000 habitantes. 

Transporte Essencial: Km de sistema de transporte público de alta capacidade por 100.000 habitantes; 

Km de sistema de transporte público de média capacidade por 100.000 habitantes; Nº anual 

de viagens em transporte público per capita; e Nº de automóveis privados per capita.  

Apoio: % passageiros que se deslocam para o trabalho de forma alternativa ao automóvel 

privado; Nº de veículos motorizados de duas rodas per capita; Km de ciclovias e ciclo 

faixas por 100.000 habitantes; Mortalidades de trânsito por 100.000 habitantes; e 

Conectividade aérea (número de partidas de voos comerciais sem escalas). 

Planejamento 

urbano 

Essencial: Áreas verdes (hectares) por 100.000 habitantes. 

Apoio: Nº de árvores plantadas anualmente por 100.000 habitantes; % áreas de 

assentamentos informais em função da área total da cidade; e Relação empregos/habitação. 

Esgotos Essencial: % população atendida por sistemas de coleta e afastamento de esgoto; % esgoto 

da cidade que não recebeu qualquer tratamento; % esgoto da cidade que recebe tratamento 

primário; % esgoto da cidade que recebe tratamento secundário; e % esgoto da cidade que 

recebe tratamento terciário. 

Água e 

saneamento 

Essencial: % população com serviço de abastecimento de água potável; % população com 

acesso sustentável a uma fonte de água adequada para o consumo; % população com acesso 

a saneamento melhorado; e Consumo doméstico total de água per capita (litros por dia). 

Apoio: Consumo total de água per capita (litros por dia); Valor médio anual de horas de 

interrupção do abastecimento de água por domicílio; e % perdas de água. 

Fonte: Adaptado da ABNT NBR ISO 37120/2017. 
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O objetivo dos indicadores é permitir avaliar o desempenho dos serviços urbanos 

ofertados e a qualidade de vida de população. Além disso, os indicadores sugeridos podem ser 

utilizados para rastrear e monitorar o progresso do desempenho da cidade (ABNT NBR ISO 

37120/2017). 

 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, diante da abordagem dos dados e descritiva 

quanto aos objetivos, por apresentar e estudar características sobre os temas que integram o 

modelo proposto. No que se refere aos procedimentos, se caracteriza como documental por 

explorar os indicadores propostos pela ABNT NBR ISO 37120/2017. 

Para o desenvolvimento deste estudo, são definidos os seguintes estágios principais: 

 Estágio 1 – Alinhamento das ferramentas do modelo 

Neste primeiro estágio, buscou-se referências que permitem o alinhamento estratégico 

em torno de objetivos comuns, no caso do estudo, voltados ao desenvolvimento sustentável 

local. Nota-se que a definição estratégica se torna exordial, e, portanto, o planejamento 

estratégico foi utilizado como ponto de partida no modelo. 

Dadas as dificuldades discutidas pela literatura no que diz respeito à integração de 

elementos de um sistema, buscou-se algum elemento que viabilize as relações de integração e 

colaboração, para o qual foi escolhida a governança pública como modelo de gestão. 

Como foco do estudo, o desenvolvimento sustentável, optou-se pela integração dos 

indicadores de cidades sustentável da ABNT NBR ISO 37120 publicada em 2017, dada sua 

relevância, atualidade e confiabilidade que representa sem dúvida uma referência de 

desenvolvimento no Brasil. 

 Estágio 2 – Construção do modelo: 

Neste estágio apresenta-se o conjunto de ferramentas empregadas no modelo, bem como 

a sua implementação nos sistemas locais. O modelo consiste numa demonstração conceitual 

dos passos a seguir, que permitem aos governos locais a construção de seus planos de 

desenvolvimento locais, com estratégias voltadas à sustentabilidade e governança pública.  

- Passo 1: Definição de missão, visão, valores, análise de tendências e análise ambiental; 

- Passo 2: Definição de objetivos estratégicos a partir dos indicadores da ISO, priorização e 

histograma de relações entre os objetivos. Para a priorização e análise das relações entre os 

objetivos propõem-se a utilização de uma ferramenta para resolução de problemas complexos 

em grupo, o Interpretive Structural Modeler (ISM); e  

- Passo 3: Construção do mapa de definição estratégica a partir dos objetivos de sustentabilidade 

e governança pública, bem como, seu monitoramento. 

Esses passos são transformados em etapas que são detalhadas desde a construção até a 

implementação e monitoramento do modelo. 

  

4 CONSTRUÇÃO DO MODELO 

 

4.1 Alinhamento das ferramentas do modelo 

O modelo que se propõe neste estudo, busca alinhar o processo de planejamento 

estratégico aos interesses sociais, por meio da integração da sustentabilidade e da governança 

pública, e para atender a esse propósito, faz-se necessário delinear as bases para alinhamento 

das ferramentas. Para tanto, uma revisão da literatura foi necessária para o entendimento de 

quais elementos seriam necessários para a construção do modelo. Foram contextualizados os 

temas que subsidiam a proposta do modelo, representados pela Figura 1. 
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Figura 1 - Subsídios para a proposta do modelo 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O planejamento estratégico é a base do modelo pois nele estarão expressos a missão, 

visão, valores, objetivos e metas da organização. A partir do planejamento estratégico que se 

define a estratégia da organização, podendo ser adaptado a sua realidade e contribuindo assim, 

para a integração da sustentabilidade e da governança, como preconiza o modelo proposto.  

A sustentabilidade deve ser integrada ao planejamento estratégico por meio dos 

indicadores propostos pela ABNT NBR ISO 37120/2017, dentro de cada uma das 17 áreas 

auxiliando o processo de planejamento na definição da estratégia voltada à sustentabilidade. 

Já a governança pública é integrada ao modelo por meio de seus princípios que devem 

ser incorporados nos valores (etapa do planejamento estratégico) que cada localidade deve 

seguir e na definição estratégica, atendendo aos objetivos mínimos propostos. Desta forma, sua 

integração ao modelo auxilia a cumprir a estratégia definida de maneira efetiva, pois vai da 

concepção ao monitoramento do plano.  

Por integrar ao planejamento estratégico, a sustentabilidade e os princípios de 

governança pública, estes devem estar presentes na missão, visão e valores da organização, já 

que são inspirações para o cumprimento de suas obrigações. Com isso, a organização é induzida 

a incorporar estes conceitos ao seu dia a dia, tornando mais fácil o cumprimento da estratégia 

estabelecida. Da mesma forma, estes devem ser incorporados nos objetivos estratégicos, visto 

que, se não estiverem presentes na estratégia, dificilmente irão ocorrer.  

 

4.2 O modelo 

A criação de um modelo de planejamento estratégico em qualquer esfera deve ser um 

resumo, uma construção conceitual que representa processos, variáveis e relacionamentos 

(Tomhave, 2005). De acordo com Harrison e Shiron (1999) existem quatro abordagens de 

tratamento dos modelos de referência na orientação da gestão organizacional: Conservadora; 

Radical; Combinatória; e Integradora. Na última ocorre a integração de diferentes modelos de 

referência e normalmente resulta na construção de um novo modelo que representa essa 

integração. O modelo proposto neste estudo será de característica integradora, visto que um 

novo modelo é apresentado (Figura 2) a partir da integração de diferentes ferramentas. Salienta-

se que esta é uma demonstração sintética do framework proposto, objeto de estudo. 

Indicadores de 

Sustentabilidade

ABNT NBR ISO 

37120/17

PLANEJAMENTO da 

GOVERNANÇA para 

DESENVOLVIMENTO a partir da 

SUSTENTABILIDADE

Planejamento estratégico Governança pública

FRAMEWORK PARA O 

PLANEJAMENTO  ESTRATÉGICO 

DE GOVERNANÇA LOCAL A 

PARTIR DOS INDICADORES 

PARA COMUNIDADES 

SUSTENTÁBEIS ABNT NBR ISO 

37120/2017

ALINHAMENTO DE FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL LOCAL
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Figura 2 - Framework para o planejamento estratégico de governança local 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Inicialmente são definidos a missão, a visão, os valores, a descrição do cenário e a 

análise ambiental, servindo como autoconhecimento para a organização. Com isso, os objetivos 

estratégicos são definidos para então serem priorizados por meio de hierarquização feita por 

especialistas (gestores locais). Realizada a priorização, os objetivos são analisados para 

identificar as ligações entre si, buscando saber em quais objetivos deve-se focar mais. A partir 

disso, é definida a estratégia que deve atender aos elementos de sustentabilidade e aos princípios 

de governança pública.  

Para implementação do modelo, são sugeridas quatro etapas: Etapa 1: Planejamento 

estratégico local; Etapa 2: Definição dos objetivos; Etapa 3: Definição estratégica; e Etapa 4: 

Implementação e monitoramento.  

 

4.2.1 Etapa 1: Planejamento estratégico local  

O planejamento serve de base para as demais fases, sendo, portanto, uma ferramenta de 

suma importância desde a concepção até a implementação dos planos estratégicos. Com isso, 

inicia-se o planejamento com a definição da missão, visão e valores, que devem ser elaboradas 

conforme as particularidades da gestão local: 

 Missão: deve trazer à organização o seu motivo da existência, o seu público beneficiado 

e seus processos diferenciados, baseados em princípios; 

 Visão: permite a visualização do futuro da organização e deve levar em conta o cenário 

atual e futuro em seu campo de atuação; e 

 Valores: são os princípios que guiarão o trabalho da organização no atendimento da sua 

visão e a missão, devendo observar a governança pública. 

Definidos a missão, a visão e os valores, é importante a análise do cenário em que a 

organização está inserida, compreendendo o estudo de tendências futuras. Com isso, é possível 

realizar o autoconhecimento, ou seja, apontar os pontos fortes e fracos (ambiente interno) 

oportunidades e ameaças (ambiente externo).  

Como o foco do estudo é o desenvolvimento sustentável, sugere-se que tanto a descrição 

de tendências, bem como a análise ambiental observem os indicativos da ABNT NBR ISO 

37120/2017. O modelo proposto para a estruturação do planejamento estratégico é apresentado 

no Quadro 3. 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO LOCAL

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO

Missão   >   Visão    >    Valores     >    Tendências   >   Análise ambiental

FRAMEWORK PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE GOVERNANÇA LOCAL: UM ESTUDO COM 

IMPLEMENTAÇÃO DOS INDICADORES PARA COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS - ABNT NBR ISO 37120/2017

DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS 

Ligação entre os objetivosPriorização dos objetivos

DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA 

Governança pública Sustentabilidade 

IMPLEMENTAÇÃO & MONITORAMENTO
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Quadro 1 - Modelo de estruturação do planejamento estratégico 

Missão: 

Visão: 

Valores: 

Análise de tendências  

Tendências 
 

  

Análise ambiental 

Ambiente interno Pontos fortes Pontos fracos 

   

Ambiente externo  Oportunidades Ameaças 

   

Fonte: Elaboração própria. 

 

Após o autoconhecimento, são definidos objetivos estratégicos que devem ser pensados 

de forma a potencializar os pontos fortes e eliminar os pontos fracos (ambiente interno), bem 

como, explorar as oportunidades para gerar maior valor ao beneficiário e evitar as ameaças 

(ambiente externo). 

 

4.2.1 Etapa 2: Definição dos objetivos  

Os objetivos estratégicos são elaborados a partir da análise ambiental e devem ser 

baseados nos indicadores de sustentabilidade sugeridos pela ABNT NBR ISO 37120/2017, 

visto aqui ser este o foco do plano de desenvolvimento, o que não impede de as comunidades 

locais inserirem outros objetivos a partir do cenário identificado na etapa anterior. Portanto, 

trata-se de objetivos mínimos para atender ao propósito da norma de cidades sustentáveis, que 

por sua vez podem ser alterados de acordo com a realidade de cada localidade. 

A partir do cenário local, propõem-se no estudo objetivos estratégicos para o alcance da 

sustentabilidade, baseado na norma, conforme segue no Quadro 4. 

 

Quadro 2 - Objetivos estratégicos a partir dos indicadores da ABNT NBR ISO 37120/2017 
Grupo Objetivo 

Economia Fortalecer a economia local 

Educação Oferecer educação de qualidade 

Energia Fomentar o acesso e sustentabilidade a energia elétrica 

Meio ambiente Promover ações de preservação do meio ambiente 

Finanças Otimizar recursos públicos 

Resposta a incêndios 

e emergências 
Reduzir o risco e aumentar a resiliência da comunidade 

Governança Fortalecer a participação social na governança local 

Saúde Primar pelo acesso e qualidade nos serviços da saúde 

Recreação Incentivar a prática de atividades físicas e de recreação 

Segurança Primar pela segurança local 

Habitação Assegurar habitação de qualidade para a população 

Resíduos sólidos Primar pela adequada coleta e destinação de resíduos sólidos 

Telecomunicações e 

inovação 
Promover o acesso a telecomunicações e inovações 

Transporte Primar pela qualidade e segurança na mobilidade local 

Planejamento urbano Garantir o planejamento urbano, sua atualização e integralização 

Esgotos Primar pelo tratamento efetivo de esgotos 

Água e saneamento Garantir qualidade de água e saneamento local 

Fonte: Elaboração própria. 
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Os objetivos determinam os resultados que se pretendem alcançar, enquanto os 

indicadores determinam o desempenho desses objetivos, podendo ser quantitativos e 

qualitativos. Ressalta-se que a revisão dos objetivos deve ser uma prática constante, uma vez 

que as condições ambientais tendem a se modificar. 

Definidos os objetivos, o próximo passo é prioriza-los de forma a focar mais energia 

nos objetivos de maior importância. Essa importância é definida por cada gestor, ou seja, varia 

de acordo com as particularidades e necessidades de cada localidade. 

A ferramenta sugerida para priorização é o Interpretive Structural Modeling (ISM), que 

foi desenvolvida para lidar e resolver questões complexas que geralmente envolvem muitos 

elementos ou aspectos multidisciplinares, como uma análise de problemas da sociedade ou 

como no planejamento de prioridades para cidades (Warfield, 1990). Segundo Thakkar (2008) 

o ISM identifica e agrupa as relações entre itens específicos que definem uma questão ou um 

problema baseado em uma lista de itens, podendo ser facilmente aplicado.  

Inicialmente o método permite hierarquizar os objetivos do mais importante ao menos 

importante, por meio de um questionário, cuja avaliação pode ter como base o entendimento 

dos especialistas bem como os indicadores.  A partir da hierarquização, podem ser selecionados 

os objetivos mais relevantes, ou mesmo todos. Com tal definição, o questionário passa para a 

identificação da contribuição direta ou inversa de cada um dos objetivos com os demais, sendo 

que 1 representa (tem contribuição), e 0 (não tem contribuição).  

É gerada uma matriz de acessibilidade por meio de algum Software para efetuar a 

modelagem matemática e gerar os resultados para identificação das relações existentes entre os 

objetivos estratégicos. Pressupõe-se que o objetivo 1 pode ou não contribuir com o objetivo 2, 

como também o objetivo 2 pode ou não contribuir com o objetivo 1, e assim sucessivamente 

todos os objetivos serão avaliados em pares. 

Os elementos serão relacionados por um predicativo com o seguinte questionamento: O 

elemento 1 tem relação com o elemento 2? De acordo com Wright (1991) os questionamentos 

seguem as respostas sim e não, para construção das matrizes binárias que são a base da 

metodologia. Assim, a relação entre eles será expressa pelos valores 1 (correspondendo a um 

“sim”) e 0 (correspondendo a um “não”), conforme o exemplo da Figura 3: 

 

Figura 3 - Representação ISM da relação entre os elementos 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O ISM pode contribuir para o planejamento estratégico, visto que permite trabalhar com 

conhecimento técnico especializado em diversas áreas, proporcionando a troca de informações 

com os grupos e reforçando a participação dos diferentes membros, no processo estruturado de 

modelagem do problema (Wright, 1991). 
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4.2.2 Etapa 3: Definição estratégica 

A definição estratégica é realizada a partir dos objetivos definidos no modelo, já 

priorizados. É construído então, o mapa de definição estratégica, em que para cada objetivo 

tem-se um ou mais indicadores, assim com as metas e iniciativas. Além disso, são definidos o 

tipo, os responsáveis e prazos de cada ação.  

Salienta-se que os objetivos e indicadores propostos neste modelo tem como base a ISO 

ABNT NBR 37120/2017, todavia, podem ser incluídos outros, conforme a realidade de cada 

localidade. Além disso, as metas, as ações, o tipo das ações, as responsabilidades e o prazo 

devem ser construídos a partir da realidade local, ou seja, são flexíveis e adaptáveis. 

Nesta etapa, além dos objetivos definidos com base na norma, são inseridos os objetivos 

de governança pública, que servem para garantir observância a seus princípios. Da mesma 

forma, são definidos objetivos mínimos de governança pública e seus indicadores, podendo 

cada localidade inserir outros objetivos e adaptá-los à sua realidade.  

Apresenta-se pelo Quadro 7 o modelo de definição estratégica proposto. 

 

Quadro 5 - Definição estratégica  

 Objetivo estratégico 
Indicadores de 

desempenho 

C
en

á
ri

o
 

a
tu

a
l 

M
et

a
s 

a
 

a
lc

a
n

ça
r 

A
çõ

es
 

T
ip

o
 d

a
 

a
çã

o
  

R
es

p
o

n
sa

-

b
il

id
a

d
e
 

P
ra

zo
 

S
u

st
en

ta
b

i-

li
d

ad
e 

Objetivos definidos a 

partir da ISO ABNT 

NBR 37120/2017 e 

da análise de cenários 

local 

Indicadores sugeridos pela 

ABNT ISO NBR 

37120/2017 e com base na 

análise de cenários local 

 

     

G
o

v
er

n
an

ça
 p

ú
b

li
ca

 

Ter observância às 

leis na aplicação das 

ações (Legitimidade) 

Observância às 

recomendações da Lei de 

acesso à informações; 

Observância à Lei de 

Responsabilidade Fiscal 

 

     

Garantir que as ações 

sejam executadas de 

forma imparcial 

(Equidade) 

Funcionamento dos 

conselhos municipais; 

Nº de audiências públicas 

por ano 

 

     

Executar as ações 

com zelo e 

responsabilidade 

(Responsabilidade) 

Diárias e ajudas de custo; 

Processos 

Judiciais abertos 

 

  
 

  

Executar as ações 

com qualidade 

(Eficiência) 

Comparativo entre previsão, 

arrecadação e gasto; 

Satisfação do usuário 

 

     

Primar pela 

integridade na 

execução das ações 

(Probidade) 

Cumprimento ao código de 

ética local 

 

     

Zelar pela 

transparência nas 

atividades 

(Transparência) 

Índice de transparência local 

 

     

Primar pela prestação 

de contas 

(Accountabilit) 

Observância da Lei 12.527 

art.3 de acesso à informação 

 

     

Fonte: Elaboração própria. 

 

Construído a partir da realidade local 
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A partir da proposta de estruturação da estratégia, é importante a contextualização dos 

elementos que o compõem:  

 Objetivo estratégico: é o que se pretende atingir no desenvolvimento local; 

 Indicadores de desempenho: os indicadores representam o desempenho da organização 

em cada objetivo, sendo que para cada objetivo pode haver um ou mais indicadores; 

 Cenário atual: Apresenta-se o indicador de forma numérica; 

 Metas a alcançar: as metas indicam o que se deve esperar de cada objetivo com base no 

nível de desempenho em cada indicador; 

 Ações: são tarefas necessárias para que se alcance do desempenho esperado; 

 Tipo da ação: Se a ação é uma atividade (consiste numa ação isolada, menos complexa 

e normalmente envolve pouco recursos e ocorre normalmente em algum momento específico), 

projeto (é mais que uma atividade, com objetivos, recursos, cronograma específicos), ou um 

programa (conjunto de projetos com objetivos, recursos, cronogramas específicos); 

 Responsabilidade: Determinação de quem faz o que, ou seja, os responsáveis pelas 

ações. A responsabilidade assume três categorias: R – Responsável: papel de planejar organizar, 

dirigir e controlar a ação; RC - Responsabilidade Compartilhada: apresenta papel importante 

nas atividades, todavia sem o mesmo nível de importância do responsável; e A – Apoio: papel 

de apoio às ações; 

 Prazo: Determinação de prazos (datas) para as ações. 

Cada localidade deve efetuar o levantamento das entidades que poderá contar para o 

cumprimento das ações do plano, assim como avaliar a realidade na determinação dos prazos. 

 

4.2.3 Etapa 4: Implementação e Monitoramento 

Após seguidas as etapas sugeridas pelo modelo, a localidade terá em mãos o seu Plano 

de Desenvolvimento Sustentável Local. A definição estratégica que apresenta objetivos e ao 

mesmo tempo elementos de controle (indicadores, metas e ações), permite que a organização 

efetue o monitoramento da estratégia. Para tanto, é necessário que haja atualização do quadro e 

as devidas medidas de correções caso a estratégia não esteja sendo efetiva. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O estudo teve por objetivo desenvolver um framework de planejamento estratégico 

baseado na governança local, utilizando indicadores para comunidade sustentáveis - ABNT 

NBR ISO 37120/2017. Para isso foi necessária a contextualização dos temas que integram o 

modelo proposto: planejamento estratégico, governança pública, desenvolvimento sustentável 

e ABNT NBR ISO 37120/2017. Destaca-se que na literatura muito se fala dos referidos temas, 

porém, não de forma integrada, o que demonstra a relevância do estudo.  

Pela literatura foi possível delinear as bases para alinhamento das ferramentas de 

planejamento estratégico, a governança pública e os indicadores de comunidades sustentáveis 

da ABNT NBR ISO 37120/2017, ainda, o conhecimento adquirido pelos pesquisadores em 

projetos de desenvolvimento local, permitiu encontrar os limiares para alinhamento de 

ferramentas capazes de suportar a construção, execução e monitoramento de planos de 

desenvolvimento local. 

O modelo foi construído e suas etapas de implementação foram apresentadas, 

integrando os temas propostos de forma genérica, ou seja, podendo ser adaptado a qualquer 

realidade local. Além disso, as etapas demonstram zelo e preocupação com a sua efetiva 

aplicação.  

O estudo chama atenção para a insipiente literatura quanto a modelos que integrem 

ferramentas de cunho social, ou seja, o bom desenvolvimento das cidades. O modelo proposto 

poderá servir de subsídio para novos estudos, além de permitir uma ampla análise dos elementos 

necessários para sua correta implantação, de modo que fique clara a integração com a sociedade, 
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sendo esta sua contribuição teórica. As contribuições prática e social do estudo vêm ao encontro 

da relevância de se implantar modelos de gestão que favoreçam ao desenvolvimento sustentável 

e dos benefícios gerados à sociedade a partir da implementação do framework proposto. É 

inegável que novas ferramentas de gestão devem ser adotadas pelos governos diante da 

necessidade dos governos de democratizar o poder e a decisão, visando maior eficiência, 

eficácia e efetividade dos serviços públicos. 

Entende-se que o planejamento estratégico deveria ser a base para o desenvolvimento 

de toda e qualquer sistema, e sempre que este trouxer em seu escopo aquilo que se almeja, as 

possibilidades de alinhamento dos elementos em torno de objetivos comuns podem ser mais 

efetivas. A incorporação da governança pública em todo sistema de gestão sem dúvida oxigena 

as relações entre os elementos.  

A falta de estudos anteriores que procurassem o mesmo alinhamento dos temas 

propostos no modelo, deu origem a limitação do estudo pela falta de comparativo com 

resultados de outros modelos de desenvolvimento de estratégias locais sustentáveis. Para 

pesquisas futuras, sugere-se a aplicação do modelo em diversas localidades ou mesmo, áreas 

específicas para demonstração da efetividade do modelo, além de permitir um comparativo 

entre elas. 

 

REFERÊNCIAS 

Almeida Jr. S. L. O.; Ibdaiwi, T. K. R.; Almeida, D. M.; Lopes, L. F. D.; & Costa, V. M. F. 

(2015). Processo de coleta seletiva de resíduos sólidos: um estudo de caso de sustentabilidade 

na cidade de Santa Maria/RS. Holos, 3 (31). Recuperado em 6 novembro, 2018, de 

http://www.redalyc.org/html/4815/481547178015/.  

 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). (2017). NBR ISO 37120: 

Desenvolvimento sustentável de comunidades: Indicadores para serviços urbanos e qualidade 

de vida. Rio de Janeiro: ABNT. 

 

Beal, A. (2008). Gestão estratégica da informação. São Paulo: Atlas. 

 

Benetti, L. B. (2006). Avaliação do índice de desenvolvimento sustentável do município de 

Lages (SC) através do método do Painel de Sustentabilidade. Tese de Doutorado em 

Engenharia Ambiental, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil. 

 

Bevir, M.; & Rhodes R. A. W. (2001) A decentered theory of governance: rational choice, 

institutionalism, and interpretation. Institute of Governmental Studies.  

 

Bevir, M. (2010). Democratic Governance. New Jersey: Princeton. 

 

Blair, T. (2004). Blair’s civil service speech. Brighton. Speech given by the prime minister on 

the subject of civil service reform. Labour Party Conference.  

 

Brasil. (2014). Tribunal de Contas da União (TCU). Governança Pública: referencial básico 

de governança aplicável a órgãos e entidades da administração pública e ações indutoras de 

melhoria. Brasília: TCU. Recuperado em 18 outubro, 2017, de 

<http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/ docs/2642557.PDF>.  

 

Bryson, J. M. (2015). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations. International 

Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Elsevier Inc. 2(23), pp. 515-5212015. 

 

http://www.redalyc.org/html/4815/481547178015/


15 

 

 

Carvalho, J. R. M. de; Curi, W. W. F; Carvalho, E. K. M. de A; & Curi, R. C. (2011). 

Proposta e validação de indicadores hidroambientais para bacias hidrográficas: estudo de caso 

na sub-bacia do alto curso do Rio Paraíba, PB. Revista Sociedade e Natureza, Uberlândia, 

23(2). Recuperado em 6 novembro, 2018, de 

http://www.seer.ufu.br/index.php/sociedadenatureza/article/view/12517.  

 

Caymaz, E.; Akyon, F. V.; & Erenel, F. (2013). An exploratory research on strategic planning 

in public institutions: Turkish prime ministry disaster and emergency management presidency 

case. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 99, pp. 189–195. Recuperado em 6 

novembro, 2018, de https://www.akut.org.tr/docs/akademik-makaleler/B5-

An%20Exploratory%20Research%20On%20Strategic%20Planning%20In%20Public%20Inst

itutions%20Turkish%20Prime%20Ministry%20Disaster%20And%20Emergency%20Manage

ment%20Presidency%20Case.pdf.  

 

Couto, E. de. A. (2017). Aplicação dos indicadores de desenvolvimento sustentável da norma 

ABNT NBR ISO 37120:2017 para a cidade do rio de janeiro e análise comparativa com 

cidades da américa latina. Trabalho apresentado como requisito parcial para obtenção do 

título de engenheiro, do curso de Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 

Dias, T. (2012). Governança Pública: uma concepção teórico-analítica aplicada no governo 

do Estado de Santa Catarina a partir da implantação das Secretarias de Desenvolvimento 

Regional. 2012. Tese de Doutorado em Administração, Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, SC, Brasil. 

 

Fernandes, A. G.; Furtado, R. P. M.; & Ferreira, P. A. (2016). Aplicação do balanced 

scorecard no auxílio à formulação do Planejamento estratégico no setor público: o caso 

DAE/UFLA. E&G Economia e Gestão, Belo Horizonte, 16(42). Recuperado em 6 novembro, 

2018, de http://periodicos.pucminas.br/index.php/economiaegestao/article/view/P.1984-

6606.2016v16n42p218.  

 

Giacobbo, M. (1997). O desafio da implementação do planejamento estratégico nas 

organizações públicas. Revista do TCU, Brasília, 28(74). Recuperado em 6 novembro, 2018, 

de https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/1003.  

 

Harrison, M. I.; & Shirom, A. (1999). Organizational Diagnosis and Assessment. Califórnia: 

Sage Publications, Inc. Thousand Oaks. 

 

Henn, S. A.; Casagrande, J. L.; Nunes, N. A.; Leite, A. L. da S.; & Picolli, I. (2017). 

Planejamento estratégico de uma instituição de ensino superior federal brasileira: uma análise 

à luz do movimento da governança pública. Organizações em contexto, São Bernardo do 

Campo, 13(25). Recuperado em 6 novembro, 2018, de 

http://www.spell.org.br/documentos/ver/45570/planejamento-estrategico-de-uma-instituicao-

de-ensino-superior-federal-brasileira--uma-analise-a-luz-do-movimento-da-governanca-

publica-. 

 

Institute of Internal Auditors (IIA). (2012). Supplemental guidance: the role of auditing in 

public sector governance. (2.ed.). Recuperado em 13 outubro, 2017, de < https://na.theiia. 

org/standards-uidance/Public%20Documents/Public_Sector_Governance1_1_.pdf>.  

 

http://www.seer.ufu.br/index.php/sociedadenatureza/article/view/12517
http://periodicos.pucminas.br/index.php/economiaegestao/article/view/P.1984-6606.2016v16n42p218
http://periodicos.pucminas.br/index.php/economiaegestao/article/view/P.1984-6606.2016v16n42p218
https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/1003
http://www.spell.org.br/documentos/ver/45570/planejamento-estrategico-de-uma-instituicao-de-ensino-superior-federal-brasileira--uma-analise-a-luz-do-movimento-da-governanca-publica-
http://www.spell.org.br/documentos/ver/45570/planejamento-estrategico-de-uma-instituicao-de-ensino-superior-federal-brasileira--uma-analise-a-luz-do-movimento-da-governanca-publica-
http://www.spell.org.br/documentos/ver/45570/planejamento-estrategico-de-uma-instituicao-de-ensino-superior-federal-brasileira--uma-analise-a-luz-do-movimento-da-governanca-publica-


16 

 

 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). (2008). Código das Melhores 

Práticas de Governança Corporativa – CMPGC. 4ª revisão. São Paulo: IBGC. Recuperado 

em 18 outubro, 2017, de www.ibgc.org.br.  

 

International Federation of Accountants (IFAC). (2001). Governance in the public sector: a 

governing body perspective: international public sector study (Study 13). New York. 

Recuperado em 18 outubro, 2017, de  <http://www.ifac.org/ sites/default/files/ 

publications/files/study-13-governance-in-th.pdf>.  

 

Krama, M. R. (2009). Análise dos indicadores de desenvolvimento sustentável no brasil, 

usando a ferramenta painel de sustentabilidade. Dissertação de Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção e Sistemas, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 

PR, Brasil. 

 

Kich, J. I. F.; & Pereira, M. F. (2011). A influência da liderança, cultura, estrutura e 

comunicação organizacional no processo de implantação do planejamento estratégico. Cad. 

EBAPE,9(4), Rio de Janeiro. Recuperando em 6 novembro, 2018, de 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S167939512011000400007&script=sci_abstract&tlng=p

t. 

 

Matias-Pereira, J. (2010). Finanças públicas: a política orçamentária no Brasil. 5 ed. São 

Paulo: Atlas. 

 

Mattos, C. A. C.; Silveira Pinto, W.; Cardoso, A. G.; Silva, R. L. da.; & Brienza Junior, S. 

(2011). Estratégias de planejamento a partir do diagnóstico rápido participativo e da análise 

swot: Um estudo na comunidade de São Bento, Salinopólis – PA. Sociedade e 

Desenvolvimento Rural On Line. 5(2). Recuperado em 6 novembro, 2018, de 

https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/971986/estrategias-de-

planejamento-a-partir-do-diagnostico-rapido-participativo-e-da-analise-swot-um-estudo-na-

comunidade-de-sao-bento-salinopolis---pa. 

 

Milhomem, C. M.; & Kamimura, Q. P. (2011). A administração pública municipal voltada 

para o desenvolvimento sustentável. Anais do XV Encontro latino americano de iniciação 

científica e xi encontro latino americano de pós-graduação, Universidade do Vale do Paraíba. 

 

Morais, R. T. R.; & Etges, V. E. (2009). Planejamento estratégico municipal para a 

sustentabilidade da região do Corede Paranhana-Encosta da Serra. Revista RACE, Unoesc, 

8(1). Recuperado em 6 novembro, 2018, de 

https://editora.unoesc.edu.br/index.php/race/article/view/359. 

 

Nakagawa, M. (2011). Ferramenta: Análise SWOT (Clássico). Movimento Empreenda. 

Recuperado em 10 setembro, 2018, de 

movimentoempreenda.revistapegn.glob3o.com/News/ferramentas/2012/06/analise-swot-

071>.  

 

Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE). (2004). Os princípios 

da OCDE sobre o governo das sociedades. Recuperado em 10 setembro, 2018, de 

<www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/33931148.pdf>.  

 

Ribeiro filho, W. F.; & Valadares, J. L. (2017). Governança: uma nova perspectiva de gestão 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S167939512011000400007&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S167939512011000400007&script=sci_abstract&tlng=pt
https://editora.unoesc.edu.br/index.php/race/article/view/359


17 

 

 

Aplicada à administração pública. The Journal of Engineering and Exact Sciences - JCEC 

ISSN: 2527-1075. 3(5), pp. 0721–0723. Recuperado em 7 novembro, 2018, de 

https://jcec.ufv.br/index.php/req2/article/view/295.  

 

Ronconi, L. (2011). Governança Pública: Um desafio à democracia. Emancipação, Ponta 

Grossa, 11(1), pp. 21-34. Recuperado em 10 setembro, 2018, de 

file:///C:/Users/user/Downloads/1696-8958-2-PB.pdf.  

 

Rossetto, A. M.; Rossetto, C. R.; & Serralheiro, W. A. de. (2004). O. Balanced Scorecard 

como Ferramenta para a Gestão Urbana. Anais de VII Simpósio de administração da 

produção, logística e operações internacionais – SIMPOI, 2004. São Paulo, FGV-EAESP. 

 

Secretaria General da Comunidade Andina. (2009). Proyecto piloto participativo en gestión 

local del riesgo de desastres en el distrito de Calca. Série: Experiencias significativas de 

desarrollo local frente a los riesgos de desastres. Perú.  

 

Silva, F. de A.; & Gonçalves, C. A. (2011). O processo de formulação e implementação de 

planejamento estratégico em instituições do setor público. Revista de Administração da 

UFSM, Santa Maria, 4(3), pp. 458-476. Recuperado em 7 novembro, 2018, de 

https://periodicos.ufsm.br/reaufsm/article/view/3833.  

 

Thakkar, J.; Kanda, A.; & Deshmukh, S.G.(2008). ISM of IT-enablers for Indian 

manufacturing SMEs. Information Management & Computer Security, 16(2), pp. 113-136.  

Recuperado em Disponível em: 7 novembro, 2018, de 

https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/09685220810879609. 

 

Tomhave, B. L. (2005). Alphabet Soup: Making Sense of Models, Frameworks, and 

Methodologies. Recuperado em 18 outubro, 2017, de 

http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/alphabet-soup-making-sense-models-frameworks-

and-methodologies.   

 

Warfield, J. N. (1990). A Science of Generic Design: Managing Complexity Through Systems 

Design Book. (2. ed.) Salinas: Intersystems Publications. 

 

Wright, J. T. (1991). Contribuição à técnica de análise e estruturação de modelos (ISM) para 

planejamento em grupo: uma abordagem de inferência lógica. Tese de Doutorado em 

Administração, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de 

São Paulo, São Paulo, Brasil. 

 

https://jcec.ufv.br/index.php/req2/article/view/295
https://periodicos.ufsm.br/reaufsm/article/view/3833
https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/09685220810879609

