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RESUMO 

 

 Esta pesquisa teve por objetivo identificar os elementos do planejamento que 

influenciaram a execução orçamentária e a eficácia no cumprimento de metas do Centro do 

Lançamento da Barreira do Inferno no período de 2011 a 2014. Para alcançar o objetivo, este 

projeto segue a seguinte estrutura: na primeira parte, contextualiza o Centro de Lançamento 

da Barreira do Inferno (CLBI) na Aeronáutica e identifica a problemática deste projeto. Em 

seguida, evidencia o universo teórico que serviu de embasamento à interpretação dos dados e 

revisa as contribuições de outros autores sobre o tema. Na terceira parte, apresenta algumas 

características do planejamento e da execução das metas na organização pesquisada, coleta e 

análise de dados. Após isso, analisa e discute os dados coletados e apresenta a propositura do 

projeto de intervenção, indicando as principais conclusões e contribuições desta pesquisa. 

Para atingir os resultados, utiliza uma abordagem metodológica de natureza quantitativa e 

qualitativa a partir de coleta de dados, mediante pesquisas documental e de campo. Os dados 

obtidos representam o grau de percepção da população entrevistada e estão atualizados até o 

mês de outubro de 2015. A análise permitiu responder aos objetivos específicos apresentados, 

conforme a fundamentação teórica adotada. Enfim, os principais resultados desta pesquisa 

foram: a identificação dos fundamentos conceituais e os fatores aplicados no processo de 

elaboração do planejamento; constatação de inexistência de sinergia entre os setores no 

processo de elaboração do planejamento e as dificuldades para execução do planejamento 

entre 2011 a 2014. Após isso, segue um procedimento para elaboração do Programa de 

Trabalho Anual que é a principal ferramenta de planejamento do Centro. Os resultados deste 

estudo poderão ser utilizados na busca de mais efetividade no alcance dos objetivos das 

organizações do Comando da Aeronáutica, bem como ser aplicados na formulação de 

políticas e diretrizes de gestão de recursos. 

  

Palavras-chave: Planejamento Estratégico e Operacional. Execução orçamentária. Eficácia. 

Metas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

                     This research aimed to identify the elements of planning that influenced the 

budget execution and effectiveness in meeting goals of Barreira do Inferno Launch Center in 

the period from 2011 to 2014. To achieve the goal , this project follows the following struc-

ture: first part contextualizes the Barreira do Inferno Launch Center ( CLBI ) in Aeronautics 

and identifies the problems of this project. Then shows the theoretical universe that served as 

the basis for interpretation of the data and reviews the contributions of other authors on the 

subject . The third part presents some characteristics of the planning and implementation of 

goals in the research organization , data collection and analysis. After that, it analyzes and 

discusses the collected data and presents the commencement of the intervention project , indi-

cating the main conclusions and contributions of this research.To achieve results, it uses a 

methodological approach of quantitative and qualitative and the data collected through docu-

mentary and field research. The data represents the degree of awareness of the population 

interviewed and are current as of the month of October 2015. The analysis allowed to answer 

the specific objectives presented as the theoretical framework adopted. Anyway, the main 

results of this research were: identify the conceptual foundations and factors applied in pre-

paring the planning process; finding lack of synergy between the sectors in the planning prep-

aration process and the difficulties in implementing the plan between 2011 and 2014. After 

that, it proposes a procedure for preparation of the Annual Work Program that is the main cen-

ter of the planning tool. The results of this study may be used in the search for greater effec-

tiveness in achieving the objectives of the Air Force Command of the organizations as well as 

being applied in policy making and resource management guidelines. 

 

Keywords: Strategic and Operational Planning. Budget execution. Effectiveness. Goals. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As exigências que a sociedade brasileira impõe aos administradores públicos, 

visando à aplicação responsável dos recursos, direcionam as atividades administrativas para a 

adoção de planejamentos transparentes que atendam às metas estipuladas pelos entes 

públicos. Nesse cenário, os órgãos públicos precisam garantir sua eficiência e continuidade, 

buscando cumprir seus objetivos por meio do atendimento às demandas que lhes são 

impostas. Isso leva à necessidade dos gestores pensarem e agirem visando ao futuro, sendo 

este o grande desafio. Olhar para o futuro significa identificar alternativas de ação, quantificá-

las e escolher aquela que permita o alcance dos objetivos da organização (MATIAS, 2010). 

Uma das principais falhas nas instituições públicas, segundo Matias (2010), tem a 

ver com os meios e não com os objetivos, pois há um sistema arcaico que induz à 

acomodação e à rotina, fazendo com que os desafios, baseados no conhecimento e na 

informação rápida e mutante, perpetuem-se. Por isso, facilitar a solução de problemas pela 

ação catalisadora aplicada a todos por meio de um planejamento baseado na previsão do que 

vai acontecer é um caminho a ser seguido. 

Nos órgãos públicos, há um elemento a ser acrescentado ao processo de 

planejamento, o consenso, pois é preciso haver uma concordância entre os diversos setores 

sobre o rumo a ser tomado. Ao criar consenso em torno de uma determinada visão do futuro, a 

organização promove em todos os seus membros uma percepção comum do objetivo a 

alcançar. Isso faz com que todos, e não apenas os líderes, entendam em que direções devem 

desenvolver-se (LOPES, 2009). 

Nos dias atuais, o planejamento estratégico é enfatizado em todas as organizações. 

Essa ferramenta da administração tornou-se a mola mestra para o planejamento e ainda um 

dos focos de atenção da alta administração das organizações. Etimologicamente, a palavra 

estratégia vem do grego, significando a arte do geral e também a arte do general, a estratégia 

procura dar ordem e não ambiguidade(MATIAS, 2012). 

De acordo com Amaru (2000), estratégia é a seleção dos meios para se realizar um 

objetivo e teve sua origem em situações de concorrência, tais como: guerras, jogos e outros. 

Há, inclusive, relatos com data de antes de Cristo, como o do filósofo grego Aristóteles, que 

falava que o objetivo da estratégia é a vitória. 

Hodiernamente, é na incoerência que a estratégia fertiliza, pois o planejamento estra-

tégico direciona-se para as medidas positivas que uma empresa pode tomar ao enfrentar ame-

aças e se fazer valer das oportunidades encontradas em seu ambiente. Outro fator importante é 
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fazer a diferença entre “planejamento estratégico” e “planejamento a longo prazo”, visto que 

muitos profissionais da administração os usam como se fossem sinônimos. 

De acordo com Ansoff (1990), somente um número reduzido de organizações usa o 

verdadeiro planejamento estratégico. A maior parte das organizações emprega técnicas antigas 

do planejamento a longo prazo. Essas técnicas fundamentam-se em extrapolação de 

acontecimentos passados. O planejamento a longo prazo foi uma metodologia idealizada e 

desenvolvida nos Estados Unidos na década de 1950, e sofreu influência da metodologia 

utilizada em países com economia planejada em longo prazo. Devido a esse fato, os planos de 

longo prazo (dez anos e mais) tornaram-se projeções de lucros, passando a ser limitados em 

pensamento estratégico e gasto enorme de papel (BOWER, 1966). Esses planos não admitiam 

a visão da realidade futura. 

Segundo Porto e Belfort (2001), antes da Segunda Guerra Mundial, o planejamento 

que ocorria na maioria das organizações estava voltado basicamente para as operações físicas 

de fabricação. Tratava-se essencialmente de um processo bastante fragmentado e desarticula-

do, desenvolvido em segmentos isolados da instituição. O planejamento institucional come-

çou, de fato, com a introdução de previsões gerais das condições econômicas e a preparação 

do orçamento de capital e despesa. Seu principal propósito, contudo, não era ampliar a capa-

cidade gerencial para promover o sucesso futuro da organização, mas sim o controle das des-

pesas. Dessa forma, o horizonte de planejamento raramente era maior que um ano.        

Depois da Segunda Guerra Mundial, três tendências básicas começaram a transfor-

mar as organizações e a maneira de gerenciá-las, segundo Porto e Belfort (2001). O marketing 

começava a surgir como um elemento cada vez mais importante na conquista dos mercados e 

o impacto de novas tecnologias ampliava-se a uma velocidade acelerada – especialmente nos 

domínios da eletrônica, informação e comunicação e materiais. Tudo isso ocorria em um 

mundo submetido a um processo de elevada expansão e diversificação dos negócios, merca-

dos e produtos. 

De acordo com diversos autores e pensadores, acerca da estratégia, evidenciou-se 

que não existe uma única linha de pensamento para o tema. Por essa razão, são consideradas 

duas as linhas teóricas básicas: campo militar e a economia (MINTIZERG, 2001). No mundo 

dos negócios, o tema estratégia abrange vários tipos de abordagem, passando desde as linhas 

organizacionais, comportamentais, psicológicas até as biológicas e sistemáticas. 

O planejamento no Brasil, ressalta Matias (2006), tem seu marco em 1948, no 

governo Eurico Gaspar Dutra, com a elaboração do denominado Plano Salte (no qual foram 

priorizados os setores de saúde, alimentação, transporte e energia). Na fase seguinte, 

fundamentado na teoria de capital humano, foi aprovado, em 1956, o plano de metas, 
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privilegiando os senhores da energia; o desenvolvimento de rodovias e ferrovias; os serviços 

portuários e aeroviários; o fortalecimento da indústria de base; a mecanização agrícola com 

mais utilização de fertilizantes, silos e armazenagens. Posteriormente, vieram os programas de 

ação econômica de Governo, 1964/1967; o plano decenal,1967/76; e os Planos Nacionais de 

desenvolvimentos I, II e III. E já na década de 1990, após Constituição Federal, vêm os 

Planos Plurianuais do governo de Fernando Henrique (MATIAS, 2006). 

Apesar de o assunto ser objeto de estudo no Brasil há mais de 50 anos, o processo de 

planejamento é de pouco conhecimento na maior parte dos entes públicos. Contudo, é notório 

que os recursos são escassos diante do universo de objetivos. Assim, têm os responsáveis pelo 

processo de planejamento, como referencial básico, que a utilização desses recursos deverá 

ser feita da maneira mais racional e eficiente possível. E para isso ocorrer adequadamente é 

que se utiliza o planejamento (MATIAS, 2009). 

 O planejamento, de maneira geral, pode ser entendido como demanda de esforços 

para antecipar o futuro. Nesse aspecto, Chorny (1998) explica que planejamento consiste, 

basicamente, em decidir com antecedência o que será feito para mudar condições 

insatisfatórias no presente ou evitar que condições adequadas venham a deteriorar-se no 

futuro. Para Amaru (2000), planejar é definir um objetivo e traçar possíveis rotas a serem 

percorridas. Um bom planejamento permite precaver-se dos futuros acontecimentos, tornando 

mais bem preparado para enfrentá-los. 

Observa-se que o planejamento governamental no Brasil está claramente definido no 

art. 165 da Constituição Federal de 1988 (MATIAS, 2012, p. 38): 

 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I - o plano plurianual; 

II - as diretrizes orçamentárias; 

III - os orçamentos anuais. 

§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, 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. 

§ 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades 

da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o 

exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária 

anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a 

política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

[…] 

§ 4º - Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta 

Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e 

apreciados pelo Congresso Nacional.   

[…] 

§ 7º - Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados 

com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades 

inter-regionais, segundo critério populacional. 
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O planejamento, na visão dos artigos supracitados, impõe um fator importante que 

deve estar presente no processo de planejamento governamental brasileiro: a necessidade de 

coordenação entre os níveis nacional, regional e setorial. Dessa maneira, passa o planejamento 

a constituir uma função de cunho permanente. Com base nas novas atribuições 

constitucionais, deixou de ser um instrumento de caráter técnico do pacto federativo – que 

poderia ou não ser implementado, de acordo com a vontade dos dirigentes – para tornar-se um 

mecanismo jurídico por meio do qual passou a ter a obrigação de executar em sua atividade. 

Destaca-se, também, que com advento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF – Lei 

Complementar n° 101/2000, de 4 de maio de 2000), o debate sobre a necessidade e relevância 

do planejamento no Brasil é ampliado, visto que a LRF inseriu como um dos seus princípios a 

ação planejada. Assim, comenta Matias (2012) que a Lei de Responsabilidade Fiscal e a 

Constituição da República, em especial o art.74, são os responsáveis pela institucionalização 

do planejamento na medida em que estabelecem que o plano plurianual apresenta-se como 

instrumento que deve contemplar os programas de governo, mensurados por indicadores. 

Nesse contexto, existe o Programa Espacial Brasileiro que é consubstanciado no 

documento Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE), no qual a política espacial 

tem escopo definido e a conquista da autonomia tecnológica é tratada como um objetivo 

funcional. Na teoria, o programa não visa tão somente à produção científica, produção de 

trabalhos científicos e pesquisa acadêmicas, mas é considerado um meio de produzir ganhos 

para a sociedade de maneira a atingir toda população. Esse ganho pode ser alcançado por 

meio do desenvolvimento do parque industrial, dos meios de telecomunicações e do 

desenvolvimento de capacitação de recursos humanos nessa área. Nessa perspectiva, o PNAE 

estabelece, em termos literais, que o objetivo do programa é: 

 

[...] capacitar o país para desenvolver e utilizar tecnologias espaciais na 

solução de problemas nacionais e em benefício da sociedade brasileira, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, por meio da geração de 

riqueza e oferta de empregos, do aprimoramento científico, da ampliação da 

consciência sobre território e melhor percepção das condições ambientais 

(AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA, 2005, p. 12). 

 

No que diz respeito ao setor espacial brasileiro, atualmente é regido pela Política 

Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais (PNDAE), instituída pelo decreto nº 

1.332, de 08 de dezembro de 1994, que estabelece objetivos e diretrizes para os programas e 

projetos nacionais relativos à área espacial, com destaque para o Programa Nacional de 

Atividades Espaciais (PNAE). Sua execução ocorre de forma descentralizada no âmbito do 

Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais (SINDAE). 
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Como órgão central do Sindae, a Agência Espacial Brasileira (AEB) é responsável 

por coordenar a formulação de propostas de revisão da Política Nacional de Desenvolvimento 

das Atividades Espaciais e de atualização do PNAE, bem como executar e acompanhar as 

ações do Programa. Por meio da Figura 1, observa-se o organograma: 

   

Figura 1 – Organograma do Sistema Nacional de Desenvolvimento de Atividades Espaciais. 

 

 

 

Fonte: Agência Espacial Brasileira (2014, p. 75) 

 

O Brasil possui um programa espacial estruturado. Nessa direção, há um conjunto de 

leis e normas jurídicas que delimitam as ações do Estado na área espacial. Com isso, buscam  

estabelecer as conexões com os demais setores da sociedade, em especial, os setores 

acadêmicos e produtivo. Conforme descrito no relatório da Câmara dos Deputados, 

denominado A Política Espacial Brasileira, em virtude dos recursos escassos e resultados 

insuficientes obtidos até agora, em que pese a relevância política, científica e econômica do 

setor, o Programa Espacial Brasileiro passa por uma série de questionamentos com relação à 

sua operacionalidade e eficácia. As discussões envolvem questões relativas à estrutura 

institucional e coordenação política, com falta de hierarquia entre os órgãos, dotações 

orçamentárias insuficientes e ausência de sinergia entre os projetos propostos (LOPES, 2009). 

Dentro do Comando da Aeronáutica (COMAER), o Centro de Lançamento da Bar-

reira do Inferno (CLBI) é uma Unidade que tem por finalidade executar e prestar apoio às 

atividades de lançamento e rastreio de engenhos aeroespaciais e outras atividades de desen-

volvimento tecnológico de interesse do COMAER, relacionados com a política da Aeronáuti-
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ca para pesquisa e desenvolvimento e com a Política Nacional de Desenvolvimento das Ativi-

dades Espaciais (PNAE). O CLBI foi criado em 12 de outubro de 1965, por meio da portaria 

S-139/GM3. Desse modo, o então Ministério da Aeronáutica oficializou a criação do Centro 

de Lançamento de Foguetes da Barreira do Inferno (CLBI) que posteriormente veio a se cha-

mar Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Em 15 de dezembro de 1965, foi lançado o 

primeiro foguete em uma operação conjunta com a NASA – Agência Espacial Norte-

americana (DCTA, 2015). 

Do primeiro lançamento até os dias atuais, foram mais de três mil lançamentos de ve-

ículos suborbitais, dos quais 2501 nacionais e 502 estrangeiros (CLBI, 2015). O outro marco 

importante para o CLBI foi a assinatura do acordo internacional com a Agência Espacial Eu-

ropeia (ESA), que ocorreu em 1977 e vigora até os dias atuais. Esse acordo de cooperação 

internacional permite que o CLBI preste serviços de rastreio de veículos satelizadores, lança-

dos a partir da Guiana Francesa, Kourou, onde fica localizado o centro de lançamento euro-

peu. Essa operação de rastreio proporciona melhorias técnicas, científicas, infraestruturais e 

econômicas ao CLBI, pois todas as operações são indenizáveis e recolhidas aos cofres públi-

cos brasileiros (ROLIM, 2015). A partir de 17 de dezembro de 2007, por meio da portaria Nº 

149/SDE, e aprovada pela portaria nº 107/GC3, publicada no Diário Oficial da União nº 24 de 

02 de fevereiro de 2007, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno passou a ser conside-

rado uma Instituição científica e tecnológica para o desenvolvimento de pesquisa, além das 

atribuições existentes pertencentes a sua missão: preparar, lançar e rastrear. 

Nesse cenário, as organizações militares das forças armadas e os institutos de pesqui-

sa e desenvolvimento vêm passando por restrições financeiras geradas por diversos cortes 

orçamentários adotados pelo Governo Federal na última década, segundo informações nos 

relatórios anuais de gestão de projetos do Ministério da Defesa (BRASIL, 2010). Ações go-

vernamentais implementadas recentemente como contingenciamento dos recursos vieram 

agravar ainda mais a situação precária das unidades e instituições de pesquisa ligadas às ativi-

dades espaciais. Para cumprir sua missão, o CLBI contou com recursos orçamentários da or-

dem de R$ 39 milhões executados no exercício de 2011 a 2014 (SIAFI, 2014), oriundos tanto 

do COMAER como da Agência Espacial Brasileira (AEB), provenientes dos Termos de Coo-

peração firmados entre o Centro e a Agência. 

Por conseguinte, o Departamento de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica (DCTA), 

comando responsável por gerenciar as atividades desenvolvidas pelos Centros de lançamentos 

e Institutos tecnológicos de atividades espaciais – procurou minimizar o impacto causado pela 

diminuição de orçamento que, devido à escassez, diminui as atividades de capacitação e 

aprimoramento das equipes, otimizando os meios operacionais e capacitando o pessoal nos 
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próprios órgãos, realizando instruções e cursos  ministrados por monitores e engenheiros dos 

próprios institutos (Ata da reunião do Grupo de Interface e Lançamento do projeto VLS de 

2011 no Ministério da Defesa). Essas ações foram adotadas em todas as organizações de 

ciência e tecnologia, bem como em toda a estrutura administrativa operacional, conforme 

Figura 2. 

 

Figura 2 – Organograma do Departamento de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica 

 

 

 

 

Fonte: DCTA (2015) 

 

Contudo, as medidas adotadas não foram suficientes e os projetos e atividades 

operacionais sofrem atrasos constantes em função da falta de verba necessária. Para perceber 

a dimensão desse retardo, basta observar o desenvolvimento do programa espacial da Índia, 

iniciado vinte anos após o brasileiro, e atualmente considerado dez anos à frente mais 

desenvolvido (Ata da reunião do Grupo de Interface e Lançamento do projeto VLS de 2009 

no Ministério da Defesa). 

O Centro de Lançamento da Barreira do Inferno é uma organização militar cuja 

finalidade é preparar, lançar e rastrear engenhos aeroespaciais, oriundos de projetos 

desenvolvidos no Brasil e cumprir os protocolos de acordo internacional com Agência 

Espacial Europeia (ESA) e vários outros trabalhos em conjunto com instituições de pesquisa 

por todo o mundo. A atuação do Estado brasileiro em relação à defesa da Pátria tem como 

fundamento a obrigação de garantir a soberania, a integridade territorial e o patrimônio 

nacional, além de contribuir para a elevação do nível de segurança, tanto em tempo de paz 

quanto em situação de conflito. Inseridas nesse contexto, as Forças Armadas (FA), 

responsáveis pela construção da capacidade militar, componente principal do esforço da 
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Defesa Nacional, formulam, por intermédio do planejamento militar, as atividades 

relacionadas com o preparo e o emprego do poder militar para atender às demandas da defesa 

da Pátria. 

Para tanto, o Ministério da Defesa (MD) elaborou, por meio da Sistemática do 

Planejamento Estratégico Militar (SPEM), uma metodologia com o fim de estabelecer a 

sistematização do planejamento de alto nível para as Forças Armadas, visando a contribuir 

com o atendimento dos objetivos da Defesa Nacional. O planejamento estratégico-militar 

abrange três níveis, quais sejam: o nacional, formado pelas mais altas autoridades do país; o 

setorial, constituído pelo MD e demais órgãos com responsabilidades diretas com a Defesa 

Nacional; e o subsetorial, composto pelas Forças Armadas (BRASIL, 2010). 

Quanto ao Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, está inserido numa 

estrutura sistemática de planejamento denominada Sistema de Planejamento Institucional da 

Aeronáutica (SISPLAER). A Sistemática de Planejamento Institucional da Aeronáutica visa  a 

definir uma sequência lógica de procedimentos ao longo de todo o processo de planejamento 

do COMAER, além de assegurar a necessária unidade de pensamento e de ação, instrumento 

indispensável para a eficiência operacional e para a continuidade administrativa no âmbito da 

Aeronáutica, dentro da concepção de Oliveira (1991). 

Conforme DCA-11/2009, o planejamento é um processo que, uma vez iniciado, 

demanda continuidade e deve ser incorporado como prática regular da organização. Entendê-

lo como processo é requisito para se obter eficácia nessa atividade. As revisões, as avaliações 

periódicas e as reformulações do planejamento consistem em atividade aberta e flexível, 

capaz de direcionar com eficácia os esforços da organização. Esse processo, para o 

COMAER, significa definir um futuro e estabelecer o conjunto de ações a serem executadas 

para promover a transformação do estado presente para o desejado. Na DCA 11/2009, o 

planejamento obedece a uma sistemática, devidamente integrada, que expressa uma série de 

fases a serem seguidas dentro de determinado prazo, levando em consideração a missão, a 

visão de futuro, os recursos disponíveis, as conjunturas nacionais e internacionais e os 

objetivos maiores da Aeronáutica.   

Nesse sentido, o planejamento institucional representa uma ferramenta para as 

instituições se precaverem das incertezas e garantirem seu futuro pretendido. Em ambientes 

instáveis e sujeitos a tribulações, o planejamento de alto nível torna-se fundamental na medida 

em que favorece a discussão da missão, dos objetivos, das políticas, das estratégias, das 

diretrizes e dos mecanismos de controle e avaliação, sem perder de vista a visão de futuro de 

médio e longo prazo. Para a implantação de uma metodologia eficaz, é de fundamental 

importância delimitar o papel a ser desempenhado pelos diversos atores envolvidos no 
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planejamento da Aeronáutica. Dessa forma, de acordo com Rebouças (1998), em razão da 

abrangência e do impacto que tem o planejamento, ele pode ser classificado em três níveis de 

planejamento, a saber: estratégico, operacional e tático. 

A) O planejamento estratégico é conceituado como um processo gerencial que 

possibilita ao executivo estabelecer o rumo a ser seguido pela empresa, com vistas a obter um 

nível de otimização da empresa com seu ambiente. Normalmente de responsabilidade dos 

níveis mais altos da empresa, diz respeito tanto à reformulação de objetivos quanto à seleção 

dos cursos da ação a serem seguidos para a sua consecução, levando em conta as condições 

externas e internas da empresa e sua evolução esperada. 

B)  O planejamento no nível tático tem por objetivo otimizar determinada área de 

resultado e não a empresa como um todo. Portanto, trabalha com decomposições dos 

objetivos, estratégias e políticas estabelecidos no planejamento estratégico. É desenvolvido 

em níveis organizacionais inferiores, tendo como principal finalidade a utilização eficiente 

dos recursos disponíveis para a consecução de objetivos previamente fixados, segundo uma 

estratégia predeterminada bem como as políticas orientativas para o processo decisório da 

organização. 

C) O planejamento operacional pode ser considerado como a formalização 

principalmente a partir de documentos escritos, das metodologias de desenvolvimento e da 

implantação estabelecidas. Portanto, nessa situação, tem-se, basicamente, os planos de ação 

ou planos operacionais. Nesse nível de responsabilidade das Organizações Militares (OM) 

subordinadas às Organizações Setoriais, o foco incide na confecção dos Programas de 

Trabalho e na execução das tarefas referentes aos Projetos e Atividades constantes do 

Planejamento Estratégico Militar da Aeronáutica, dos Planos Setoriais e dos Programas de 

Trabalho Anual. 

Nessa perspectiva, o CLBI, unidade pertencente ao Departamento de Ciência e 

Tecnologia da Aeronáutica (DCTA), está situado dentro do SISPLAER como organização 

responsável pelo nível operacional de planejamento, pois exerce suas atividades de rotinas e 

operacionais de acordo com o Programa de Trabalho Anual (PTA) que é orientar, de forma 

integrada e articulada com o Plano Setorial do DCTA, as ações do Centro de Lançamento da 

Barreira do Inferno (CLBI), a serem realizadas durante o quadriênio 2014-2017, no 

cumprimento de sua missão (PTA, 2014). 

Esse Programa de Trabalho (PT) contém todas as atividades, tarefas, metas e o 

calendário administrativo da organização ao qual baliza suas atividades durante o 

transcorrer do ano, bem como dos anos vindouros. No PT, deverão constar das atividades e 

projetos setoriais e estratégicos atribuídos à Organização e constantes do Plano Setorial do 
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DCTA (PLANSET), além das atividades e dos projetos específicos da própria organização. As 

metas da organização, excluindo as setoriais e estratégicas, são as metas próprias, referentes 

ao Programa de Trabalho do ano em questão, elaboradas para um período de quatro (4) 

anos. 

Sendo o PT uma peça fundamental para o cumprimento da missão da Organização, 

a sua elaboração deve contemplar todos os anseios e necessidades desta, de modo a se tornar 

um instrumento balizador e imprescindível para a execução das tarefas atribuídas a cada um 

de seus setores, independentemente da previsão de recursos orçamentários. O termo meta 

está vinculado ao alcance de resultados. A expressão significa o objetivo parcial ou total, 

quantificado e qualificado, que deve ser alcançado num prazo definido, durante a execução 

de uma atividade ou projeto. As metas e tarefas específicas do CLBI subdividem-se naquelas 

relativas aos projetos e atividades desenvolvidos na Unidade (PTA, 2014). 

Para Matias (2009), o homem, perante uma situação, debate-se entre dois extremos. 

Em um deles, controla totalmente os resultados de sua prática. Em outro, desafia ou submete-

se a processos nos quais é arrastado por circunstâncias que não controla. No primeiro caso, 

decide, faz e conhece, de antemão, os objetivos que pode alcançar. No segundo, não decide 

quanto a nada, só pode apostar no futuro e entregar-se ao destino. É um espectador do mundo 

que o determina e que não pode alterar. Pode apenas julgar e criticar essa realidade ou 

agradecer e lamentar a sua sorte. Em virtude dos conceitos aplicados pelo CLBI no seu 

processo de planejamento do Programa de Trabalho Anual (PTA), observar-se que se 

enquadra na segunda situação descrita acima, ou seja, é  arrastado por circunstâncias que não 

controla. 

Outro fator importante é a sinergia dos grupos envolvidos no planejamento. Segundo 

Matias (2006), a justificativa para a inovação encontra-se na concepção de que uma efetiva 

participação é facilitada pela comunicação. E, se a participação funciona, as decisões são mais 

facilmente compreendidas e compartilhadas, o que, por sua vez, leva a um compromisso 

maior com o que foi planejado. Com mais compromisso e mais envolvimento, os resultados 

tendem a ser melhores e o alcance dos objetivos se torna mais provável. 

O modelo administrativo do CLBI, baseado na burocracia weberiana, apresenta a 

mesma falha percebida em outros órgãos públicos, induzindo à acomodação e à rotina, 

fazendo com que os desafios, baseados no conhecimento e na informação rápida se 

cristalizem (OLIVEIRA, 1991). Apesar de os recursos recebidos no CLBI serem, a princípio, 

suficientes para sua demanda e, ainda, virem sendo implementadas medidas de contenção de 

despesas, mesmo assim, o planejamento geral do Centro está sendo afetado com atrasos e com 

constantes descontinuidades em seus projetos de manutenção e infraestrutura. Inclusive as 
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atividades de apoio aos sistemas para os lançamentos no Centro, estão inacabadas e, 

consequentemente, as operações de lançamentos de veículos não ficam prontas para lançarem 

os foguetes e realizarem os experimentos. 

Devido a essa inquietação, esta pesquisa propôs-se a apresentar uma proposta de 

melhoria do processo de planejamento do CLBI ao investigar o seguinte problema: De que 

forma o Planejamento do CLBI influencia nas atividades operacionais do Centro. Em 

consequência, a presente proposta tem por objetivo geral identificar os elementos do 

planejamento do CLBI que influenciam a execução das metas estabelecidas para cumprimento 

das atividades operacionais do Centro constantes do Programa de Trabalho da Organização. A 

fim de atingir esse objetivo central, foram traçados os seguintes objetivos específicos: 

1. Descrever o(s) processo(s) metodológico(s) utilizados no CLBI para o 

planejamento das metas próprias e setoriais incluídos no PTA. 

2. Identificar o planejamento, os fundamentos conceituais e os elementos 

aplicados no processo de elaboração do planejamento do CLBI, 

3. Discutir os principais elementos dificultadores no âmbito da execução do 

Planejamento no período de 2011 a 2014, e 

4. Propor um procedimento no processo do Planejamento no CLBI de acordo com 

os conceitos teóricos apresentados. 

A proposta de melhoria buscará implementar conceitos e metodologias ainda não 

existentes nas atividades de planejamento do CLBI, com base em uma elaboração de normas 

internas, procedimentos e indicadores, que conterão o fluxo de toda a estrutura de 

planejamento, tendo como visão o planejamento como processo, conforme demostrado por 

Oliveira (1991) e  Matias (2006). 

Justifica-se a escolha do presente tema em virtude de seu foco estratégico, já que está 

transcorrendo sobre o assunto que envolve uma atividade ligada diretamente a um programa 

estratégico de Estado que é o Programa Nacional de Atividades Espacial. Além do mais, para 

cumprir as metas previstas, os envolvidos precisam estar constantemente preparados para 

realizar o planejamento das suas atividades. Com isso, a administração terá de estar 

organizada para atender às necessidades dos sistemas e cumprir a missão dos órgãos 

envolvidos.                

Ademais, a melhoria do processo de planejamento possibilitará uma contribuição no 

desenvolvimento no programa como um todo, pois o CLBI é um dos dois centros existentes 

responsáveis para lançar os veículos e pesquisas de engenhos suborbitais para o PNAE. Logo, 

essa melhoria poderá ser implementada no outro Centro e em outras instituições do sistema.           

Cabe salientar que a temática abordada no PNAE ainda está sendo pouco explorada, sendo 
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campo fértil para desenvolvimento de pesquisas. Dessa forma, o tema se mostra adequado e 

relevante para ser pesquisado no âmbito do CLBI. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A seguir, serão apresentados conceitos e termos específicos da administração pública 

no que diz respeito ao planejamento. 

 

2.1 PLANEJAMENTO: UMA VISÃO GERAL 

  

A administração pública, nas duas últimas décadas, vem buscando se modernizar de 

forma ágil, na tentativa de enfrentar os novos desafios decorrentes das crescentes demandas 

da sociedade. Para atingir os seus objetivos, a nova gestão pública vem se tornando cada vez 

mais flexível (LOPES, 2009). Entende-se que essa postura de flexibilização envolve a 

percepção da necessidade de reforçar as possibilidades de tomada de decisões de forma 

descentralizada, permitindo que as organizações e os seus gestores passem a ter mais 

autonomia de ação, de forma a ampliar os espaços de criatividade e inovação no esforço de 

atender a esses anseios da sociedade.              

O planejamento, de maneira geral, pode ser entendido como demanda de esforços 

para antecipar o futuro. Nesse aspecto, Chorny (1998) mostra que planejar consiste, 

basicamente, em decidir com antecedência o que será feito para mudar condições 

insatisfatórias no presente ou evitar que condições adequadas venham a deteriorar-se no 

futuro. Para Amaru (2000), planejar é definir um objetivo e traçar possíveis rotas a ser 

percorridas. Um bom planejamento permite se precaver dos futuros acontecimentos, o que 

fará com que esteja mais bem preparado para enfrentá-los. 

Planejamento, para Matias (2006), é o processo antecipado de alocação de recursos 

para o alcance de fins determinados. Planejar é decidir no presente as ações que serão 

executadas no futuro para realizar propósitos preestabelecidos. Nesse caso, a palavra processo 

se refere ao conjunto de fases sucessivas de um fenômeno que se desenvolve de forma 

dinâmica de forma permanente e contínua. 

Por sua vez, Padilha (2001) acrescenta que o ato de planejar é sempre processo de 

reflexão, de tomada de decisão sobre a ação; processo de previsão de necessidades e 

racionalização de empregos de meios (materiais) e recursos (humanos) disponíveis, visando à 

concretização de objetivos, em prazos determinados e etapas definidas, a partir de resultados 

das avaliações. 
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É importante destacar que o planejamento não deve ser entendido como um fim  em 

si mesmo. Nesse aspecto, Matias (2012) diz que esse é um instrumento essencial como 

suporte de gestão, para controle social e para aprendizagem organizacional. O planejamento, 

em geral, possui quatro etapas, quais sejam: estabelecimento dos objetivos a alcançar, tomada 

de decisões a respeito das ações futuras, elaboração de planos e de ação. 

Acerca dessas etapas, Matias (2006) ressalta que envolvem uma série de atividades 

que vão manter e alimentar esse ciclo, que é contínuo, entre as quais figuram estudos, 

decisões estratégias e táticas sobre prioridade, formulação de planos e programas, bem como 

acompanhamento e controle de sua execução. Pressupõe, ainda, a possibilidade de novos fatos 

e situações que podem influenciar no desenvolvimento desse processo, revertendo e alterando 

os rumos e os conteúdos dos trabalhos que realiza.  Apresenta-se como forma de ação 

contínua, permanente e sistemática que, ao longo de seu desenvolvimento, incorpora a ideia 

de atuação conjunta dos diversos setores da organização, de existência de uma base de 

informações, bem como de recursos técnicos e humanos que apoiem sua execução, garantindo 

o acompanhamento, a avaliação e as tomadas de decisões, em todas as suas fases. 

Observa-se na literatura que não existe uma unanimidade acerca do significado da 

palavra estratégia, sabe-se que sua origem ocorreu dentro da esfera militar como forma de 

delineamento de novas táticas de combate usadas para alcançar diversos objetivos como, por 

exemplo, as vitórias em batalhas. Nesse sentido, Mintzberg et al. (2003, p. 39) afirmam que 

entre os conceitos propostos pelos diversos autores acerca da estratégia, o mais utilizado é o 

conceito de plano que: 

 

[...] integra as principais metas, políticas e sequências de ação da organiza-

ção em um todo coeso. Uma estratégia formulada ajuda a organizar e alocar 

os recursos de uma organização em uma postura única e viável, baseada em 

suas competências e deficiências internas relativas, mudanças antecipadas no 

ambiente e movimentos contingentes por parte dos oponentes inteligentes. 
 

Uma estratégia coerente permite às organizações diminuírem as incertezas sobre os 

cenários futuros, ou seja, acredita-se que o futuro possa ser alcançado por meio de objetivos 

traçados no presente, evitando-se, assim, surpresas que possam comprometer o sucesso orga-

nizacional. 

Dessa forma, o planejamento estratégico não pode ser concebido como algo estático, 

infalível, ele é dinâmico, adaptável, pois os cenários podem mudar com novas ameaças e 

oportunidades que venham contribuir para o sucesso ou fracasso da organização, dependendo 

da forma de como ela reage a essas mudanças. 
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Para Meirelles (2003), planejamento estratégico é uma ferramenta de estratégia bas-

tante utilizada pelas organizações como busca de integração e articulação das diversas áreas 

da empresa, orientando-as para objetivos comuns. Ademais, conforme já comentado, na visão 

de Oliveira (1998), o planejamento pode ser categorizado de acordo com o grau de amplitude, 

em três níveis distintos: o planejamento estratégico, o tático e operacional. De forma sintética, 

podemos argumentar que o planejamento estratégico busca opção e explicação de macropro-

blemas; o planejamento tático visa à definição de resultados setoriais e produtos necessários; e 

o planejamento operacional, à organização dos recursos – financeiros, físicos, organizacionais 

e cognitivos – para produção. Observa-se ainda que essas definições estão relacionadas, em 

geral, com conceitos: lógica, racionalidade, expectativas sobre cenários futuros, mensuração 

de níveis de risco e incertezas, sistematização de informações e procedimentos sequenciais, 

entre outros conceitos. 

A concepção de um plano de ação é realizada por meio de planejamento. Nesse 

aspecto, para Matias (2009), o propósito do plano é atingir um conjunto de objetivos, o que 

implica dizer que o ato de planejar requer a existência de objetivos. Por sua vez, planejamento 

estratégico é o mesmo que planejamento, mas com ênfase em longo prazo nos objetivos e na 

análise global do cenário. Assim, o planejamento é estratégico quando dá ênfase em longo 

prazo aos objetivos e à analise global do cenário.   

Nessa direção, Peter Drucker propôs o julgamento do desempenho de um 

administrador a partir dos critérios gêmeos de eficácia – capacidade de fazer as coisas 

“certas” – e eficiência – a capacidade de fazer o “certo” em menos tempo. Desses critérios, 

pelo que sugere Drucker, a eficácia é o mais importante, já que nenhum nível de eficiência, 

por maior que seja, irá compensar a escolha dos objetivos errados. Esses dois critérios seguem 

paralelos aos dois aspectos do planejamento: determinar os objetivos “certos” e em seguida 

escolher os meios “certos” de alcançar esses objetivos. Ambos os aspectos do planejamento 

são vitais para o processo de administração (STONER; FREEMAN, 1999, p. 136).            

Nessa perspectiva, de acordo com Kuprenas, Chinowsky e Harano (2000), e no 

intuito de incentivar o desenvolvimento de novas estratégias das organizações, vários 

acadêmicos e empresários propuseram modelos de planejamento estratégico (DAVIS, 1987; 

MCCABE; NARAYANAN, 1991; MINTZBERG, 1987; LEMMON; EARLY, 1996). Esses 

modelos de planejamento estratégicos forneciam específicas instruções para buscar a 

execução e avaliação do desenvolvimento de conceitos estratégicos. Por exemplo, um modelo 

comum que enfatiza a necessidade de uma organização, de modo geral, deve: 

1. criar uma equipe de planejamento estratégico; 

2. definir os objetivos de planejamento estratégico; 
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3. reunir informações; 

4. sintetizar as ideias desenvolvidas; 

5. desenvolver um plano de implementação; 

6. executar o plano; 

7. avaliar o sucesso das ideias antes do início. 

Contudo, o conceito de planejamento estratégico está se tornando sinônimo para 

qualquer processo considerado estratégico, o que, na verdade, é um conceito errado, visto que 

o processo do planejamento da organização é um elemento que faz parte de toda estratégia da 

organização. No planejamento estratégico, a atenção deve estar focada no desenvolvimento de 

conceitos estratégicos com base na resposta para as condições de negócios de ambientes 

internos e externos. 

 

No entanto, como acontece com qualquer tema que centra-se em processos 

de natureza processual, o número de métodos de planejamento estratégico 

está a aumentar a um ritmo rápido. Como tal, o processo de planejamento es-

tratégico está lentamente se tornando sinônimo de todo o campo da estraté-

gia. Esta conexão é incorreta. O processo de planejamento estratégico é um 

elemento do tema geral estratégia. O planejamento estratégico é a atenção 

focada para o desenvolvimento de conceitos estratégicos com base em res-

posta às condições de negócios internos e externos (KUPRENAS; CHINO-

WSKY; HARANO, 2000, p.78). 

   

Outro fator é o desenvolvimento do planejamento estratégico em organizações sem 

fins lucrativos e mais especificamente em organizações públicas. Para Kriemadis e Theakou 

(2007), o planejamento estratégico é um meio para um fim, um método usado para posicionar 

uma organização, com base na valorização da sua utilização de recursos de acordo com os 

seus objetivos identificados, em um esforço para orientar sua direção e o seu desenvolvimento 

ao longo de um período de tempo (BRYSON, 1995). 

Conforme Bryson (1995), o planejamento estratégico pode ajudar as organizações 

públicas e as entidades sem fins lucrativos a antecipar e responder eficazmente aos seus ambi-

entes externos e internos mudando dramaticamente. Essas organizações têm demandado es-

forços a partir dos modelos de planejamento estratégico para obter mais rentabilidade e me-

lhor desempenho.                          

Por sua vez, Kriemadis e Theakou (2007) sugerem uma gama de alternativas a partir 

da qual as organizações podem escolher uma abordagem e começar a desenvolver o seu pró-

prio processo de planejamento estratégico. Uma organização pode optar por integrar os mode-

los, por exemplo, utilizando um modelo de cenário para identificar criativamente questões 

estratégicas e objetivos, e, em seguida, um modelo baseado em problema para traçar estraté-
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gias cuidadosamente a fim de abordar os problemas e alcançar os objetivos. Nessa direção, os 

autores citam os seguintes modelos: 

a) Modelo básico de planejamento   

Esse processo básico é tipicamente seguido por organizações que são extremamente 

pequenas, ocupadas, e não tenham feito muito planejamento estratégico antes. O processo 

pode ser implementado no primeiro ano da organização sem fins lucrativos para ter uma 

noção de como o planejamento é realizado e, com o passar dos anos, deve ser enriquecido 

com mais fases e atividades de planejamento visando a garantir direção alinhada com a 

organização sem fins lucrativos. Esse tipo de planejamento é normalmente realizado pela 

gerência de nível superior. 

 

b) Modelo de metas como base do planejamento 

Organizações que começam com a abordagem de planejamento “básica”, descrita no 

item a, muitas vezes evoluem para o uso desse tipo mais abrangente e mais eficaz de 

planejamento. O que se segue mostra uma visão bastante simples desse tipo de processo de 

planejamento, mas uma organização não pode fazer todas as ações consideradas primárias 

para o ciclo do planejamento, tais como: definir as ameaças, fraquezas, oportunidades e 

pontes fortes; definição das prioridades; análise estratégica para identificar e priorizar os 

principais problemas/metas etc. 

 

c) Modelo de alinhamento 

O objetivo geral do modelo é assegurar o alinhamento entre a missão da organização 

e seus recursos para a organização operar de forma eficaz. Esse modelo é útil para 

organizações que necessitam afinar estratégias ou descobrir porque elas não estão 

funcionando. Uma organização também pode escolher esse modelo se ele está passando por 

um grande número de questões em torno da eficiência interna. Etapas gerais incluem: 

1. Um grupo de planejamento que delineie missão, programas, recursos da organiza-

ção . 

2. Identificação do que está funcionando bem e do que precisa de ajuste. 

3. Identificação de como devem ser feitos os ajustes. 

4. Inclusão dos ajustes como estratégias no plano estratégico. 

 

d) Modelo de planejamento de cenário 

Segundo Kriemadis e Theakou (2007), essa abordagem de cenário pode ser utilizada 

em conjunto com outros modelos para assegurar que realmente o planejamento seja estratégi-
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co. O modelo pode ser útil, particularmente na identificação de questões estratégicas e nas 

metas a partir de cinco ações, a saber: 

 

1. Selecionar várias forças externas e imaginar mudanças que possam ser relaciona-

das e influenciar a organização, por exemplo, mudança de regulamentos, as alterações demo-

gráficas etc. 

2. Para cada mudança de uma força, discutir três futuros diferentes organizacionais 

de cenários (incluindo o de melhor caso, pior caso e caso razoável) que podem surgir com a 

organização como um resultado de cada alteração. Revendo o cenário de pior caso, muitas 

vezes, provoca uma forte motivação para mudar a organização. 

3. Sugerir o que a organização pode fazer, ou estratégias potenciais, em cada um dos 

três cenários para responder a cada mudança. 

4. Incluir um planejamento breve para detectar considerações ou estratégias que de-

vem ser comuns dirigidas a responder a eventuais mudanças externas. 

5. Selecionar as mais prováveis mudanças externas a serem efetuadas na organiza-

ção, por exemplo, ao longo dos próximos três a cinco anos, e identificar as estratégias mais 

razoáveis da organização para possíveis mudanças. 

 

e) Modelo de planejamento de auto-organização 

Kriemadis e Theakou (2007) acrescentam ainda que os processos de planejamento 

estratégico tradicionais são considerados às vezes mecanicistas ou lineares, ou seja, eles vão 

do geral para o mais específico ou de causa e efeito. Por exemplo, os processos muitas vezes 

começam por realizar uma avaliação ampla dos ambientes externos e internos da organização, 

fazem ainda uma análise estratégica (SWOT), estreitando, identificando e priorizando as 

questões e, em seguida, o desenvolvimento de estratégias específicas para abordar os aspectos 

específicos. 

Outro ponto de vista do planeamento é semelhante para o desenvolvimento de um 

organismo, isto é, um processo de auto-organização. Certas culturas (como, por exemplo, a do 

nativo americano, índios) podem preferir o desdobramento de processos de planejamento 

naturalistas mais do que os processos lineares tradicionais mecanicistas. Desse modo, 

constata-se que a auto-organização requer contínua referência a valores comuns, dialogando 

em torno desses valores, e contínua reflexão, compartilhando em torno dos sistemas de 

processos mais atuais (KRIEMADIS; THEAKOU, 2007). 

No processo de elaboração do planejamento, independentemente de ser do setor 

privado ou público, é tacita a necessidade de elaboração de diversos planos, quais sejam: 
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planos de manutenção, de segurança, de operações, enfim, vários planos para que se consiga 

atingir os objetivos da instituição. Tudo isso tendo de adequar a realidade dos orçamentos 

estabelecidos dentro das possibilidades financeiras. 

Segundo Stoner e Freeman (1999), o planejamento concretiza-se na etapa da 

execução, a partir da implementação das ações estratégicas. Nessa etapa, a coordenação deve 

ter como objetivo a racionalização, com vistas à eficiência, eficácia e efetividade do emprego 

do poder e a implementação, por sua vez, deve preocupar-se com a alta capacidade das ações 

estratégicas. 

O planejamento, para esses autores, pode ser condensado em cinco passos e adaptado 

a todas as suas atividades e aos níveis organizacionais, conforme Quadro 1, a seguir. 

 

 

Quadro 1 – Passos básicos do planejamento 

PASSOS DESCRIÇÃO 

1 

Busca estabelecer um objetivo ou um conjunto de objetivos. O planejamento tem ínicio 

com a definição sobre o que a organização ou uma subunidade deseja alcançar. A 

identificação de prioridades e a determinação de seus fins possibilitam uma utilização 

eficaz dos recursos. 

2 

Visa a definir a situação atual, ou seja, analisar até que ponto a organização está afastada 

de seus objetivos e com que recursos ela pode contar para atingi-los. Essas informações 

são fornecidas por intérmedio dos canais de comunicação dentro da organização e entre 

suas subunidades. 

3 
Orienta para identificar que fatores internos e externos podem ajudar ou criar problemas 

para organização no alcance dos seus objetivos. 

4 

Visa a elaborar um plano ou um conjunto de ações para atingir o(s) objetivo(s). Envolve 

a determinação de diversas alternativas e a escolha das mais apropriadas para se atingir 

os objetivos propostos. 

5 

O último passo pode ser desnecessário se o planejador, após exame da situação atual, 

prever que o plano atual que se encontra em execução conduzirá a organização ou a 

subunidade à consecução do seu objetivo. O planejamento deve ser feito, entretanto, se 

as condições atuais não estão atingindo os objetivos e satisfazendo às expectativas, 

sendo necessário elaborar outro plano. 

Fonte: Stoner e Freeman (1999, p. 136). 

 

 

2.2 PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA 

                   

Segundo Bresser-Pereira (2001), o Estado brasileiro passou por três modelos de 

administração. O primeiro ficou conhecido como o patrimonialismo, que compreendeu o 

período de 1821 até 1930; o segundo modelo, administração burocrática, foi inserido durante 

o governo do Presidente Getúlio Vargas a partir de 1930; e, finalmente, em 1995, por meio do 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), houve a implementação 

da administração gerencial. Além disso, “Em meados da década de 1930, Getúlio Vargas 

promove a primeira reforma administrativa do estado brasileiro ao instituir o State-building 
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pelo desenvolvimento nacional em ampla escala, o que dependeria em muito da construção de 

uma burocracia com maior performance” (REZENDE, 2004, p. 119). 

Mais à frente, o modelo burocrático de administração passou então a sofrer 

sucessivas tentativas de reformas e, em 1967, foi criado o Decreto–Lei 200 que constituiu um 

marco na tentativa de superação da rigidez burocrática transferindo atividades da 

administração direta para a administração indireta a fim de fugir das amarras burocráticas. 

O Decreto-Lei 200 foi a segunda reforma realizada no Estado brasileiro que buscou 

dar maior autonomia às organizações da administração indireta, permitindo a contratação de 

funcionários públicos sem a realização de concurso. Esse Decreto estava focado na 

administração indireta e, como consequência disso, a administração direta acabou sendo 

esquecida, Constituindo a administração de forma arcaica e ineficiente (BRASIL, 1967). Ao 

permitir a contratação de funcionários sem concurso público, esse Decreto facilitou a 

sobrevivência de práticas clientelistas, o que levou ao retrocesso burocrático com a elaboração 

da Constituição de 1988 em que os constituintes e grupos de pressão da época resolveram 

completar a reforma burocrática de 1930. 

Contudo, no início dos anos 1980, uma grande crise econômica se espalha pelo mun-

do, pondo em xeque o estado de bem-estar social. De acordo com Bresser-Pereira (2001), essa 

crise é concebida como uma crise de Estado, pois o modelo burocrático de administração não 

garantia a rapidez, a boa qualidade e o custo baixo para os serviços prestados pelo Estado so-

cial que surge durante o século vinte. 

Dessa forma, diversos países no mundo começaram a implementar, a partir da década 

de 1980, um novo modelo de administração mais desconcentrado, flexível, transparente e fo-

cado nos resultados, que posteriormente ficou conhecido como New Public Management, ou 

Nova Gestão Pública. Os países em que essa reforma aconteceu de forma mais acentuada fo-

ram Nova Zelândia, Austrália, Inglaterra e Estados Unidos (BARZELAY, 2001). No Brasil, a 

reforma foi implantada em 1995 por meio do Plano Diretor da reforma do aparelho do Estado, 

contendo três dimensões: uma institucional, outra cultural e a última de gestão (BRESSER-

PEREIRA, 2001). 

No tocante à fundamentação teórica, considerou-se a da Nova Gestão Pública dos 

autores Osborne e Gaebler. Esses autores escreveram uma obra que, além promover uma 

transformação da forma de planejar e gerir recursos no setor público dos Estados Unidos e dos 

países europeus na década de 1990, possibilitou inúmeros avanços na concepção da eficiência 

e eficácia da administração pública em outros países. Do mesmo modo, procura-se identificar 

o planejamento como um processo dentro da estrutura do CLBI, conforme preconiza a teoria 
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da nova gestão, a fim de avaliar a dinâmica dos resultados e as possíveis alterações e no que 

vai interferir nas tomadas de decisões, por todas as partes do processo. 

Para Osborne e Gaelbler (1995), se a gestão pública não for orientada por missões, e 

sim por regras e previsões orçamentárias definidas, o excesso de burocracia reduzirá o ritmo 

do cumprimento de metas, gerando ineficiência e desperdícios de recursos. Na administração 

pública, a gerência do patrimônio é seu propósito e objetivo principal, visando a estabelecer 

metas e valores para a organização. Contudo, dentro desse processo, tem sua missão 

estabelecendo parâmetros importantes para o seu sucesso. 

 

O tipo de administração que se desenvolveu durante a era industrial, com 

suas burocracias lentas e centralizadas, preocupado com normas e 

regulamentos, sujeito a cadeias de comando hierárquicas, deixou de 

funcionar bem. Na sua época esses governos foram capazes de grandes 

realizações, mas ao longo do tempo se afastaram das nossas necessidades. 

Tornaram-se inchados, ineficientes, funcionando com desperdício. E quando 

o mundo começou a mudar, não acompanharam essas mudanças. As 

burocracias hierárquicas, centralizadas, concebidas nas décadas de 1930 e 

1940, simplesmente não funcionam bem no quadro altamente mutável da 

sociedade e da economia dos anos 1990, rico de informações e 

conhecimento. São como transatlânticos de luxo numa era de jatos 

supersônicos: grandes, caros e pouco ágeis. Gradualmente estão sendo 

substituídos por novas modalidades de instituições públicas (OSBORNE; 

GAEBLER, 1998, p. 12). 
   

Segundo esses autores, a Nova Gestão Pública é constituída por elementos que estão 

interligados, a saber: profissionalização da gestão nas organizações públicas, padrões de 

desempenho, medidas de avaliação, ênfase no controle e nos resultados, desagregação das 

grandes unidades do setor público, primazia aos estilos e práticas de gestão do setor privado, 

promoção de catálise entre os envolvidos, ênfase na disciplina e parcimônia na utilização dos 

recursos. 

Ademais, esse movimento, que emergiu inicialmente nos países anglo-saxônicos, 

tem influenciado a reforma em países que apresentam sistemas administrativos diversos 

daqueles. Alguns autores argumentam mesmo que a superioridade dessa abordagem conduzirá 

à adoção das ideias da Nova Gestão Pública num processo idêntico à globalização, 

assumindo, portanto, o pressuposto da convergência. 

De acordo com a teoria, não reconhecer o planejamento como processo implica 

rejeitá-lo como uma atividade que se esgote na concepção de um plano, de um programa ou 

de um projeto.  Esses são mecanismos dispostos a facilitar o cumprimento de metas, ou seja, 

visam a estruturar recursos e ações voltados para certos objetivos a fim de viabilizar a gestão 

de forma eficaz. O desafio, contudo, encontra-se em desvencilhar da cultura arraigada da 

administração pública brasileira a ideia de que a burocratização dos procedimentos  
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administrativos impede a qualidade dos resultados. Osborne e Gaebler (1998) 

descrevem os seguintes princípios a serem observados pelos gestores públicos: 

a) avaliar a atuação dos órgãos públicos através dos seus resultados e não dos fatores 

utilizados, os insumos; 

b) orientar-se por seus objetivos – sua missão – ao invés de regras e regulamentos; 

c) atuar preventivamente, evitando o surgimento de problemas, não se limitando a 

oferecer serviços à guisa de correção ou remédio; 

d) descentralizar a autoridade, promovendo o gerenciamento participativo; 

e) atuar na catálise de todos os setores para a ação conjunta dirigida à resolução de 

problemas. 

Para Osborne e Gaelber (1998), em relação ao planejamento, há duas posições a 

serem consideradas: a primeira entende-o como atividade orientada para a obtenção de um 

resultado racional, considerando que enfrenta uma escassez de recursos que, por conseguinte, 

induz a racionalizar sua forma de utilização.  Esse processo de planejamento apresenta-se 

como instrumental para permitir a adoção de uma decisão mais racional. A segunda posição 

vislumbra-o como um processo de decisão e, desse modo, a atividade de planejar passa a ser 

aceita como prática de decidir antecipadamente. 

Outro aspecto a ser observado é a ideia do planejamento associado à avaliação de 

desempenho. Isso traz à tona a discussão sobre as relações interorganizacionais, em virtude da 

importância dessa temática. Para Teixeira e Yoshizaki (2009), ao contrário da descrença 

corrente quanto à eficácia de mecanismos aplicados a esse setor, defende-se uma utilização 

mais intensa do planejamento na administração pública no país; procura-se fortalecer o 

planejamento como um processo contínuo, tecnicamente fundado e orientado por políticas 

públicas que expressem o nível máximo possível de consenso em torno de objetivos e metas 

que fortaleçam o potencial sinérgico do Estado brasileiro. Além disso, o planejamento é 

considerado execução-controle e avaliação de desempenho, apoiado pela informação, que se 

condicionam mutuamente em ciclos interdependentes e consecutivos, conforme figura a 

seguir. 
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Figura 3 – Ciclo do planejamento – execução-controle  Figura 4 :Ciclo do Planejamento –Execução-

Controle 

 

 

Fonte: Teixeira e Yoshizaki (2009, p. 79). 

 

 

Na visão de Teixeira e Yoshizaki (2009), os objetivos implicam a escolha das linhas 

de ação a serem desenvolvidas no período programado. É um ciclo complexo, em especial na 

área pública, pois a escolha dessas linhas de ação deve corresponder às políticas públicas 

definidas em cada época. Quanto às metas e aos indicadores, são instrumentos de orientação 

mais imediatos na concretização das linhas de ação; traduzem objetivos de governo em metas 

quantitativas e qualitativas de serviço, utilização dos meios, avanços tecnológicos e 

organizacionais. 

No que diz respeito aos meios, comumente são escassos, em maior ou menor 

proporção, logo a capacidade de avanços tecnológicos e institucionais, em relação às 

necessidades e demandas da sociedade deixam de ser atendidas. Com isso, a função do 

planejamento torna-se necessária para a racionalização de uma gestão; ato de planejar torna-se 

o próprio exercício de adequação de recursos aos objetivos da gestão mediada pelos princípios 

que orientam uma equipe de governo. 

Segundo Kaplan e Norton (1997), um sistema de medição de desempenho 

organizacional bem construído é capaz de alinhar toda a organização em torno da estratégia 

organizacional, facilitando a consecução dos resultados. Ademais, o estabelecimento de metas 

quantitativas e prazos para cumpri-las permite a realização de um controle, que tem por 

objetivo confrontar o planejado do sistema em uma data qualquer com o estado real do 

sistema nessa data, a fim de tomar ações corretivas (se possível e necessário), caso o 

executado não esteja de acordo com o planejado, após analisar as causas da discrepância. 

 

CORREÇÃO DOS OBJETIVOS E PLANOS 

 

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS,  

LINHAS DE AÇÃO, METAS E INDICADORES 

 

EXECUÇÃO 

                       AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO 

             MENSURAÇÃO DOS RESULTADOS 

DAS AÇÕES 

 

CORREÇÃO DAS AÇÕES ENVOLVIDAS NAS AÇÕES 
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Dessa forma, o planejamento e o controle constituem um ciclo interativo. Pode-se 

dizer, assim, que o planejamento e o controle são duas faces da mesma moeda, pois é 

necessário ao outro, visto que um planejamento sem controle pode gerar um resultado 

qualquer, sem atender às metas estabelecidas; um controle sem planejamento é inócuo, pois 

não existe nenhuma direção a ser seguida, pouco importando com os resultados obtidos . 

 

Observa-se, neste contexto, que o planejamento tem de ter direção, objetivos, metas, 

planos a ser elaborados e ações que proporcionem correções possíveis. Deve-se ressaltar que 

o planejamento é um processo finalístico, apoiado na racionalidade e na coerência, em que se 

busca ajustar os meios e fins para alcançar os objetivos estabelecidos. Isso tudo será possível 

se começarmos a visualizar o planejamento como forma processual para possibilite um 

melhor entendimento e monitoramento.   

 

2.3 PLANEJAMENTO COMO PROCESSO    

 

No planejamento desenvolvido nas organizações militares e de modo mais 

abrangente nas instituições públicas, verifica-se que alguns resultados pretendidos não são 

alcançados, haja vista os programas e projetos de governo que apesar de os planos e as ações 

terem sido conduzidos, não atingiram as metas estabelecidas no início de cada exercício 

financeiro ou nos planos plurianuais. Isto pode acontece, geralmente, em virtude de considerar 

o planejamento apenas como fonte de consulta (LOPES, 2009). 

Para Oliveira (1991), reconhecer o planejamento como processo implica considerá-lo 

um instrumento dinâmico e uma atividade em constante revisão. Esse mecanismo instituído 

para facilitar o alcance de metas são meios para estruturar recursos e ações voltados para 

certos objetivos que, dessa forma, possam ser geridos com efetividade. 

Segundo Matias (2012), o planejamento, aceito como processo, para tornar-se 

eficiente, eficaz, exige sistematização, organização, decisão e previsão. No processo de 

planejamento, as diretrizes balizam as linhas de ação a ser observadas, além disso, é 

necessário reduzir, eliminar ou controlar os problemas identificados. Quanto às metas, são as 

expressões quantitativas de um objetivo. Nesse caso, o termo processo diz respeito ao elenco 

de fases sucessivas de um fenômeno que se desenvolve de forma ininterrupta.       

Nesse cenário, a principal e mais nova característica no planejamento é a de se ver 

como um processo e não apenas como um projeto que se finda com a antevisão de cenários 

prospectivos e suas possíveis soluções estratégicas. Seus principais módulos estruturais são: o 
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conhecimento da situação, a análise temporal, a elaboração da solução estratégica, a interação 

corretiva (OSBORNE; GALBER, 1992). 

Quanto ao planejamento, deve ser entendido como processo de elaboração, execução 

e controle de um plano de desenvolvimento, a partir do qual se fixam objetivos gerais e metas 

específicas, assim como a ordenação do elenco de decisões e providências indispensáveis para 

a consecução desses objetivos. Dessa forma, a execução orçamentária ocorrerá de maneira 

mais rápida, despendendo menos recursos e esforços. 

Segundo Matias (2010), para qualquer produção de qualquer tipo de bem ou serviço, 

quanto menos recursos forem alocados, maior será a capacidade de investimentos do Estado, 

regra também válida para qualquer empresa. Quando se estuda a questão do processo de 

produção de bens e serviços públicos demandados pela sociedade, necessita que o Estado, 

antecipadamente, decida os tipos, a quantidade e a qualidade dos bens ou serviços que irá 

produzir. Assim, têm os responsáveis pelo processo de planejamento, como referencial básico, 

que a utilização desses recursos escassos deverá ser feita de maneira mais racional e eficiente 

possível. E para que isso ocorra adequadamente é que se utiliza o planejamento. 

Sob esse viés, o planejamento pode ser visto como um conjunto de ações interligadas 

e complementares, realizadas nas diferentes instâncias da organização governamental, com 

vistas ao atingimento de determinado objetivo. Envolve uma série de atividades que vão 

manter e alimentar esse ciclo, que é contínuo, entre as quais figuram estudos, decisões 

estratégicas estáticas sobre prioridade, a formulação de planos e programas, acompanhamento 

e controle de sua execução (MATIAS, 2006). 

Reconhecer o planejamento como processo, portanto, é aceitar que não é uma 

atividade que se esgote na concepção de um programa ou de um projeto. Esses mecanismos 

são instituídos para facilitar o alcance de metas, ou seja, são meios para estruturar ações 

voltadas para certos objetivos que, dessa forma, podem ser geridos de forma melhor 

(OLIVEIRA, 1991). 

Nesse contexto, o planejamento deve ser entendido como um processo de elaboração, 

execução e controle de um plano de desenvolvimento, a partir do qual fixam objetivos gerais 

e metas específicas, assim como a ordenação do elenco de decisões e medidas indispensáveis 

para execução desses objetivos. Dessa maneira, o plano poderá ser executado de forma mais 

rápida, despendendo menos recursos e esforços. Essa sistemática de planejamento por 

processo pode ser visualizada na figura a seguir: 
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Figura 4 – Fluxograma das fases do planejamento como processo 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fonte:  Matias (2006, p. 156) 

 

A esse respeito, Osborne e Gaebler (1994) explicam que se a gestão pública não for 

orientada por missões, e sim por regras e previsões orçamentárias definidas, o excesso de 

burocracia reduzirá o ritmo do cumprimento de metas, gerando ineficiência e desperdícios de 

recursos. Nessa perspectiva, o patrimônio da administração pública é sua clareza de 

propósitos e objetivos no estabelecimento de metas e valores práticos, porém, dentro de um 

processo equilibrado e declarado de sua missão, criando passos importantes para o sucesso de 

sua jornada. Nesse caso, entretanto, não pode esquecer a construção de novas posturas 

administrativas, sempre renovadas e empreendedoras. 

 

Os vários processos de planejamento apresentam aspectos diferentes, mas a 

maioria deles envolve alguns caminhos básicos: análise da situação interna e 

externa; diagnóstico ou identificação das questões mais importantes à frente 

da organização; definição da sua missão fundamental; articulação dos seus 

objetivos básicos; criação de uma visão do sucesso almejado; 

desenvolvimento de uma estratégia para realizar a visão e os objetivos 

definidos; elaboração de um calendário para executar a estratégia; e 

mensuração e avaliação dos resultados alcançados (OSBORNE; GAEBLER, 

1994, p. 255). 

 

Outra premissa básica de todo processo de planejamento, talvez a atividade mais 

desafiante do administrador público, é a promoção da sinergia daqueles envolvidos no 

processo segundo Oliveira (1991). A sinergia corresponde a uma ação coordenada entre vários 

elementos que compõem um sistema, de tal modo que a soma das partes é maior que o efeito 

obtido isoladamente através de cada elemento. 
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Nessa direção, há um risco inerente ao ato de planejar que é a volatilidade do 

planejamento quando na prática se perde na ineficácia. Quando isso ocorre, gera como 

consequência desconforto, desmotivação e descrédito justamente entre as pessoas integrantes 

do ambiente interno das organizações que, na verdade, fazem tudo acontecer. Dessa forma, 

quando as pessoas integrantes da organização, que é uma variável a ser considerada no 

planejamento, têm de ser levadas em consideração na colocação em prática de alguma ação no 

processo planejamento, os reflexos nas pessoas podem prejudicar a implementação e a 

efetividade do processo. 

No entanto, a prática mostra que essa é a variável não considerada. Primeiro, planeja-

se para depois despender energia a fim de promover o devido entendimento e, sobretudo, o 

comprometimento das pessoas envolvidas. No intuito de eliminar isso, é indispensável a 

mobilização indistinta de todos os servidores, visando a gerar um alto nível de 

comprometimento desde o ponto de partida (LOPES, 2009).            

Ademais, o planejamento deve acontecer com a participação dos gestores das 

diversas áreas da organização para que exista o cumprimento das condições operacionais 

adequadas. Nesse sentido, Schimidt (2002, p. 18) ressalta: 

 

Nesta etapa em que se identifica e escolhe alternativas operacionais que 

viabilizem a consecução das diretrizes estratégicas esboçadas no 

planejamento estratégico. Requer um detalhamento das alternativas 

selecionadas no que diz respeito a recursos, procedimentos, produtos, prazos, 

bem como responsáveis pela sua execução. 

 

Destaca-se, ainda, que o planejamento que fundamenta, antecede e acompanha a 

elaboração orçamentária é contínuo (MATIAS, 2010). Em virtude da ampliação das funções 

do Estado como estimulador do desenvolvimento econômico, tendo como preocupação a 

promoção do bem comum, ele determina o emprego do planejamento de forma a possibilitar a 

formulação de programas para prever e, em consequência, aparelha-se para atender futuras 

necessidades do país. Esse planejamento está baseado nos seguintes elementos: recursos 

disponíveis, natureza e importância das operações em curso e possibilidades futuras. 

Dessa forma, segundo Matias (2009), planejar significa dar transparência e 

consistência à própria ação, fixando metas e prazos para orientação e prevendo os meios 

necessários para alcançá-las. Nesse sentido, visa a criar as condições necessárias para o 

atingimento das metas indispensáveis à consecução dos objetivos. Constata-se, dessa maneira, 

que o planejamento é sempre anterior à ação, buscando torná-la mais racional e efetiva, e seu 

resultado busca responder às indagações do que fazer, onde fazer e quando fazer. Do ponto de 
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vista lógico, funcionam como princípios do planejamento a racionalidade, a previsibilidade, a 

continuidade e a exequibilidade.          

Assim, planejamento e plano visam alcançar eficiência, isto é, a execução perfeita de 

uma tarefa que se realiza, bem como a eficácia, ou seja, que se façam as coisas que realmente 

importam fazer porque são socialmente desejáveis. Cabe ainda ao planejamento a função de 

tornar transparente e precisa a ação, tornando mais eficientes as ações governamentais. 

Portanto, não há espaço nos dias atuais para concepções simplórias que balizem a 

elaboração de um planejamento, muito menos como mero procedimento. As atividades 

contínuas de mensuração, revisão e correção interligadas com a atuação conjunta dos diversos 

setores envolvidos da organização solidificam a efetividade do processo, tornando 

transparente e precisa a ação, organizando o que será executado e sistematizando as ideias 

(LOPES, 2009). 

Outro fator relevante é a mudança organizacional ocasionada pela implementação de 

novos métodos, ferramentas na administração. De acordo com Wood (1995), mudança 

organizacional é qualquer transformação de uma natureza estrutural, estratégica, cultural, 

tecnológica, humana ou de qualquer outro componente, capaz de gerar impacto em parte ou 

no conjunto da organização. Assim, pode-se verificar que a mudança se relaciona com 

numerosos fatores, constituindo desafios que podem variar entre demasiadamente simples ou 

extremamente complexos. 

Não muito diferente do que preconiza Wood (1995), é necessário elencar que o 

planejamento estratégico e as consequentes mudanças relacionadas possuem papel relevante 

para o clima organizacional. Tal papel pode ter reações positivas ou negativas para instituição, 

variando de acordo com a capacidade de gerenciamento do planejamento e das mudanças 

organizacionais pelos dirigentes e gestores do planejamento organizacional. Assim, antes de 

fazer considerações a respeito da intencionalidade dos agentes que podem interferir 

negativamente em relação às mudanças organizacionais, é relevante destacarmos que, 

conforme aponta Robbins (2002), a acomodação e a consequente resistência à mudança 

constituem aspectos inerentes ao ser humano, sendo, por vezes, desconhecidas pelos próprios 

praticantes. 

Apesar de numerosas vezes fazer parte de problema institucional, a resistência à 

mudança pode ser fator importante para a criação de estabilidade institucional. Assim, faz-se 

necessária a análise criteriosa das mudanças e dos motivos das resistências para que, tentando 

resolver um problema ou realizar uma inovação, o planejamento e sua gestão não acabem com 

mecanismos efetivos ou criem problemas estruturais. 
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Como pode-se deduzir, a resistência à mudança engloba inúmeros fatores, podendo 

estar relacionados com aspectos sociais, financeiros, políticos e/ou culturais. Em uma 

tentativa de identificação das principais fontes de resistência a mudanças, Robbins (2002) 

relaciona seis fatores, a saber: inércia estrutural; foco limitado da mudança; inércia de grupo; 

ameaça à especialização; ameaça às relações de poder estabelecidas. 

Apesar de não ser exaustiva, a relação de Robbins (2002) sumariza parte dos fatores 

relacionados ao tema. Não obstante aos fatores de resistência elencados anteriormente, 

comuns à iniciativa privada e ao setor público, os dirigentes e gerentes públicos ainda 

precisam considerar variáveis específicas da administração pública. Entre essas variáveis, 

podem-se listar as seguintes: 

a) alta interferência política: apesar de sua importância e necessidade em um 

ambiente democrático, a política, por vezes, influencia negativamente a mudança 

organizacional. A título de exemplo, podemos listar as alternâncias de governo, que podem 

dificultar a fixação de determinado projeto e/ou mudança; 

b) alta rotatividade de pessoal: a frequente mudança de pessoal impossibilita a gestão 

de mudanças e a implementação de inovações; 

c) estabilidade: a despeito do grande valor desse instrumento na mitigação das 

demissões arbitrárias no serviço público, a estabilidade mantém agentes desinteressados e/ou 

acomodados a ponto de dificultar a mudança organizacional. 

Outro ponto para o qual deve-se chamar atenção é que tudo o que hoje é usado pelo 

ser humano tem pelo menos uma das tecnologias envolvidas: a que suporta o processo. Para 

Cruz (2003), cresce de forma constante e progressiva o uso da Tecnologia da Informação (TI) 

como parte fundamental do bem ou serviço que usamos. Ele diz ainda que qualquer 

Tecnologia da Informação deve dar ao usuário o controle efetivo da informação, além de 

simplificar a operacionalidade de sua atividade; caso contrário, todos perdem. 

Para não correr o risco das ações de planejamento não acabarem em lugar nenhum ou 

atingirem metas diferentes daquelas da organização, é necessário usar uma Tecnologia da 

Informação como instrumento de suporte ao desenvolvimento da organização, ou seja, a 

tecnologia utilizada deve estar alinhada com o plano estratégico e diretamente ligada ao dia a 

dia da organização como forma de garantir que cada atividade seja executada da melhor 

forma possível (CRUZ, 2003). 

Para poder ajudar na tarefa de escolher a melhor Tecnologia da Informação, aquela 

que melhor se ajuste às necessidades da empresa, é necessário, segundo Cruz (2003), aprender 

uma metodologia que possibilite planejar e executar um plano de TI e agir nas correções 
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necessárias. Uma metodologia utilizada é a OPERAR, que significa Organizar, Planejar, 

Executar, Revisar, Agir e Realimentar.  

Nessa perspectiva, seria organizar as necessidades para que cada uma delas possa ser 

considerada dentro de um contexto de importância e prioridade. Planejar cada uma das 

soluções com base na análise das necessidades. Executar o plano sem atropelos. Revisar 

periodicamente a execução do plano para que as correções de rumo sejam tomadas 

imediatamente às necessidades. Agir sobre toda e qualquer ocorrência. Jamais esperar que as 

soluções aconteçam por geração espontânea e, por fim, realimentar o plano original, 

utilizando-o com as correções que se fizerem necessárias (CRUZ, 2003). 

De acordo com Cruz (2003), OPERAR é uma metodologia que envolve todas as 

fases do uso de Tecnologia da Informação e, mais especificamente, o desenvolvimento de 

sistemas de informações gerenciais devem utilizar essa metodologia para que sejam 

eficazmente aproveitados. Segundo o autor, organizar é fazer com que todos passem a 

trabalhar com conhecimento preciso sobre sua própria atividade. Quanto ao planejamento, 

consiste em alinhar o operacional e o estratégico da organização. 

 O autor define que executar é a escolha da tecnologia quanto a sua forma, adequação 

e uso pela organização; já revisar serve para acompanhar a execução de um planejamento de 

implantação de uma nova tecnologia. Cabe, então, na fase de ação, examinar todos os pontos 

da revisão para a busca de soluções e, ao término, realizar o processo da retroalimentação, que 

implica em constante realimentação de cada fase com dados e informações. Ou seja, a 

necessidade é evidenciada e, em seguida, é organizado e definido um plano para solucioná-la. 

Logo, executa-se esse plano, que posteriormente deve ser revisado, sendo as ações 

redirecionadas de modo a novamente retroalimentar o sistema de informações.  A figura a 

seguir demonstra essa metodologia. 
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Figura 5 – Metodologia OPERAR 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cruz (2003, p. 78) 

 

 

3 CENTRO DE LANÇAMENTO DA BARREIRA DO INFERNO 

 

O Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI), criado pela Portaria nº S-

139/GM3, de 12 de outubro de 1965, previsto no Decreto 6.834, e 30 de abril de 2013 e no 

Regimento Interno do Comando da Aeronáutica (RICA 20-36), aprovado pela Portaria 

1.049/GC3, de 11 de novembro de 2013, tem por finalidade executar e prestar apoio às ativi-

dades de lançamento e rastreio de engenhos aeroespaciais e de coleta e processamento de da-

dos de suas cargas úteis, bem como executar os testes, experimentos, pesquisa básica ou apli-

cada e outras atividades de desenvolvimento tecnológico de interesse da Aeronáutica, relacio-

nados com a Política da Aeronáutica para Pesquisa e Desenvolvimento e com a Política Naci-

onal de Desenvolvimento das Atividades Espaciais (RICA 12-189, 2013). 

O CLBI é uma Organização do COMAER cuja missão regulamentar é executar e 

prestar apoio às atividades de lançamento e rastreio de engenhos aeroespaciais e de coleta e 

processamento de dados de suas cargas úteis.  Para cumprir tal fim, o CLBI possui um efetivo 

de quatrocentas e setenta três pessoas, entre militares e civis, desenvolvendo atividades de 

operação de equipamentos, manutenção elétrica e eletrônica, apoio (como infraestrutura, ali-
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mentação, ensino, serviço médico-hospitalar, segurança), e outras que tornam a administração 

de meios mais complexa (SIGPES, 2014). Tais atividades estão relacionadas com a Política da 

Aeronáutica para Pesquisa e Desenvolvimento e com a Política Nacional de Desenvolvimento 

das Atividades Espaciais (PNAE), cuja coordenação é de incumbência do Ministério da Ciên-

cia, Tecnologia e Inovação – MCTI. 

O avanço do ideal da Gestão da Qualidade Total (GQT) se deu de forma concomitan-

te ao surgimento e à evolução do movimento da Nova Gestão Pública (NGP), que defendia 

que a melhoria da qualidade dos serviços públicos poderia ser alcançada mediante, entre ou-

tros aspectos, a adoção pelo setor público de metodologias de gestão do setor privado. Não é, 

portanto, nenhuma coincidência que diversos aspectos do ideário da GQT tenham sido incor-

porados pelos defensores da NGP, em especial, o conceito de foco nos clientes (OSBORNE, 

1993).             

Nesse sentido e com foco no cumprimento de sua missão, o CLBI, desde 1996, inici-

ou um processo de implementação de gestão de processos baseado na norma de qualidade 

ISO 9001. Adquiriu a certificação na ABNT NBR ISO 9001 no ano de 2010 e, desde então, 

possui em sua estrutura mecanismos para a gestão da qualidade na organização. 

Conforme o manual do Sistema de Gestão Integrada do CLBI (2014), o principal ob-

jetivo da manutenção deste Sistema no Centro de Lançamento é: 

A manutenção do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade, Meio Ambien-

te e Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional, doravante chamado de Sis-

tema de Gestão Integrada – SGI, de forma efetiva, nas operações e no dia a 

dia no CLBI, objetiva a melhoria contínua do desempenho dos processos 

afetos ao SGI (CLBI, 2014, p. 6). 
 

A implementação desse Sistema de Gestão Integrado, além de proporcionar ao CLBI 

uma referência para a realização dos serviços, evidencia o comprometimento da organização 

com o atendimento das necessidades e expectativas dos usuários, com o desenvolvimento 

sustentável, e em condições que garantam a saúde e segurança dos servidores (CLBI, 2014). 

  

A Norma Brasileira ABNT NBR ISO 9001 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2008, p. 67) define qualidade como “grau no qual um conjunto de 

características inerentes satisfaz a requisitos”. Ou seja, para que um produto ou serviço tenha 

qualidade, é fundamental saber a quem ele se destina e qual a sua expectativa. A qualidade de 

uma organização, portanto, dependerá do grau de satisfação de seus clientes com relação aos 

produtos ou serviços que ela oferece. A orientação é voltada para o resultado obtido e para o 

destinatário – o cliente. 
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A definição acima, voltada para a administração privada, requer adequação para uso 

na esfera pública, orientando o resultado para a efetividade no atendimento das demandas da 

sociedade, já que o governo não busca um mercado. Nesse sentido, os entes governamentais 

devem prestar, de forma econômica, o serviço prescrito na legislação vigente. O objetivo de-

veria ser destacar-se por um serviço bem executado (DEMING, 1990). 

No Brasil, uma definição inicial de qualidade para o setor público foi elaborada pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA nos seguintes termos: 

 

Qualidade do serviço público é, antes de tudo, qualidade de um serviço sem 

distinção de ser prestado por instituição de caráter público ou privado; bus-

ca-se a otimização dos resultados pela aplicação de certa quantidade de re-

cursos e esforços, incluída no resultado a ser otimizado, primordialmente a 

satisfação proporcionada ao consumidor, cliente ou usuário. Outra caracterís-

tica básica da qualidade total é a melhoria permanente, ou seja, no dia se-

guinte a qualidade será ainda melhor (IPEA, 1991). 
 

Observa-se a partir de tal definição que a gestão da qualidade na esfera pública pode 

ser definida como um conjunto de princípios e ferramentas que visam a melhorias no que diz 

respeito à qualidade do serviço público, tornando-o mais eficaz e priorizando o atendimento 

às necessidades dos consumidores (MARIN, 2012). 

Nessa direção, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI) adquiriu a 

certificação na ABNT NBR ISO 9001 no ano de 2010 e, desde então, possui em sua estrutura 

mecanismos para a gestão da qualidade na organização. Atualmente, o Centro também possui 

implementados o Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, o Sistema de Gestão 

Ambiental e o Sistema de Gestão da Qualidade para o Setor Aeroespacial, cujos requisitos são 

estabelecidos pelas normas OSHAS 18001, ISO 14001, SAE AS 9100 e sua similar nacional, 

a NBR 15100, contudo, ainda não certificados. Para o Centro, a qualidade é um processo, 

entendido como “uma forma de estar, de conviver e de atuar, no sentido de haver uma procura 

permanente de obtenção de melhores resultados a partir de um melhor desempenho de cada 

elemento interveniente em cada processo” (CLBI, 2014, p. 4). 

   A Política da Qualidade estabelecida no Centro de Lançamento da Barreira do In-

ferno é a “busca da excelência nos serviços de lançamento e rastreio de engenhos aeroespaci-

ais, pelo atendimento das necessidades e expectativas dos usuários e a melhoria contínua dos 

processos de trabalho” (CLBI, 2014, p. 11). 
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4 MODELO ATUAL 

 

O processo de planejamento no CLBI além de se caracterizar como instrumento de 

qualidade para execução orçamentária, representa uma  necessidade. O planejamento, então, 

apresenta-se como ferramenta facilitadora para a consecução dos objetivos da Unidade. Uma 

das principais ferramentas de execução desse planejamento é a licitação, haja vista que grande 

parte do que é planejado no âmbito da União, estados e munícipios depende de processos 

licitatórios. 

Inserto na Carta de 1988, o instituto da licitação foi elevado à altitude constitucional 

a fim de possibilitar a reconstrução da lisura dos negócios públicos, a efetividade na prestação 

de contas e a regularidade no emprego do dinheiro público. Atualmente, o diploma normativo 

básico da licitação, no direito brasileiro, é a Lei 8.666/93 e suas alterações e regulamentações. 

Por possuir necessidades e objetivos, o CLBI, para sua concretização, utiliza uma 

escala de necessidades, desde a mais supérflua, passando pela intermediária, até chegar à 

nociva. Esse procedimento faz-se necessário como forma de classificação e organização dos 

pedidos de aquisição que serão gerados por parte dos diversos setores da organização durante 

o ano. 

Apesar dessa forma de escalonamento das necessidades, esses pedidos sofrem 

bastante alterações de prioridades causando um transtorno para Administração, em especial ao 

setor de licitações, pois não consegue se planejar quanto ao tipo de modalidade adotar para 

cada processo, haja vista que dependendo do valor e da complexidade, influencia em um 

processo mais complexo e mais lento de ser executado em virtude de prazos legais. Em 

caráter geral, o Centro não possui um modelo específico de planejamento de acordo com a 

literatura, apenas existem diretrizes gerais no âmbito do COMAER que necessitam de 

normatizações mais específicas. 

Ademais, o DCTA possui um plano setorial que é um documento de planejamento do 

DCTA deduzido do PEMAER, concebido no nível tático (setorial), que visa a possibilitar a 

otimização das ações com vistas ao atendimento dos projetos estratégicos definidos pelo 

COMAER. Nesse plano, revisado anualmente, porém elaborado para um período de quatro 

anos, são priorizados atividades e projetos a ser implementados, os quais deverão contribuir 

para o alcance dos objetivos específicos definidos no PEPD. 

O plano setorial é utilizado como referência para a elaboração do PTA do CLBI. 

Deverá proporcionar as condições necessárias para promover os ajustes decorrentes das 

necessidades extemporâneas, evidenciados tanto pelas necessidades apresentadas pelo 

COMAER quanto pelo PNAE. 



44 

 

Ademais, o PEMAER aplicado isoladamente é insuficiente, pois é preciso que, no 

processo de planejamento, existam Planos Setoriais (PLANSET) e Programa de Trabalhos 

Anuais (PTA) decorrentes, que sejam elaborados de maneira integrada e articulada a esse 

plano estratégico. No nível do PEMAER, os projetos estratégicos são entendidos como um 

conjunto de tarefas coordenadas, limitados a um determinado orçamento e a um horizonte 

temporal, gerando produtos (bens ou serviços) impulsionados por níveis de eficiência e 

eficácia determinados. 

O PTA do CLBI visa a atender às atividades e aos projetos setoriais do DCTA, bem 

como às atividades e aos projetos específicos necessários para o cumprimento da missão do 

Centro. Dessa forma, o PTA contribui para atingir os objetivos estratégicos da Aeronáutica, os 

objetivos estabelecidos no nível setorial pelo DCTA, além de atender aos propósitos da 

própria Organização. 

Para o alcance desses objetivos, são priorizadas atividades bem como projetos, os 

quais serão executados ao longo de um período preestabelecido. Tais atividades e projetos – 

ações de curto, médio e longo prazo – estarão enquadrados no PLANSET e serão executados 

pelo CLBI, por meio dos respectivo PTA. 

Os processos de planejamento que resultam no PLANSET do DCTA atendem a duas 

necessidades: a primeira, de caráter anual, consiste na elaboração do plano para o período de 

quatro anos seguintes ao ano em que se executa o processo; a segunda, intempestiva, refere-se 

à inserção, modificação ou ao cancelamento de dados de planejamento já tratados. Em ambas, 

o processo deve prever ações que permitam aos órgãos de direção do DCTA conhecer e 

analisar as necessidades do CLBI, frente a frente com os programas finalísticos existentes, 

tendo como importante fator de planejamento o prognóstico orçamentário para o período 

considerado. 

Decorrente do PLANSET, o CLBI elabora a sua Proposta de Programa de Trabalho 

Anual (PPTA). No processo de sua elaboração, devem ser considerados atividades e projetos 

do PLANSET atribuídos ao Centro, bem como os relacionados aos interesses da própria 

Organização, para o período de um ano seguinte ao ano em que se executa o processo, 

considerando que o PTA deve consolidar as necessidades da OM. 

A gestão e o controle dos dados do PLANSET ocorrem também por meio do 

acompanhamento da execução dos Programas de Trabalho Anuais dele decorrentes. Esse 

acompanhamento será em forma planilhada, por meio do acompanhamento dos percentuais de 

execução para cada tarefa. 

De acordo com as ICA 19-115, a Instrução do Comando da Aeronáutica é o 

Programa de Trabalho Anual do CLBI propriamente dito, cuja finalidade é  orientar, de forma 
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integrada e articulada com o Plano Setorial do DCTA e com o PEMAER, as ações do Centro 

de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI) a serem realizadas no cumprimento de sua 

missão, que possui seus planos e metas, estas que, na sua maioria, são ligadas diretamente a 

processos licitatórios, ou melhor, que dependem desses processos para serem realizadas e 

cumpridas. No ano de 2014, das 155 metas previstas para serem realizadas, 72 estão ligadas 

diretamente a processos licitatórios para serem cumpridas, ou seja, 46,45% de todas as metas 

(ICA 19-115/2014). No ano de 2013, das 153 metas para o ano, 80 dependiam diretamente de 

licitação para serem cumpridas, ou seja, 52,28% das metas (ICA 19-115/2013). 

Além disso, todas as atividades de licitação do CLBI são executadas pela Seção de 

Licitações e Contratos, que possui seis graduados e é chefiada por um oficial. A esse setor 

cabe a operacionalização dos processos de aquisição e serviços, visando ao atendimento das 

necessidades dos setores. Essas necessidades, a priori, estão todas expressas no plano de 

metas da OM que faz parte do Programa Anual de Trabalho. A princípio, todas as 

necessidades do CLBI estão previstas no PTA e as licitações deverão ser todas cumpridas a 

fim de atenderem às metas previstas para os respectivos períodos especificados no 

cronograma do PTA. 

 O art. 22 da Lei de Licitações prevê cinco modalidades de licitação, a saber: concor-

rência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Para as aquisições em geral, utilizam-se 

as três primeiras modalidades, cujo critério de diferenciação entre a adoção das mesmas con-

siste, basicamente, na estimativa do valor a ser dispendido para a contratação. 

Outra modalidade criada além das citadas foi o Pregão, com objetivo de contração de 

bens e serviços considerados comuns. A Lei 10.520/02 define como bens e serviços comuns 

aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo 

edital, por meio de especificações usuais no mercado (BRASIL, 2002). O Tribunal de Contas 

da União complementa o texto da lei: 

 

O bem ou serviço será comum quando for possível estabelecer, para efeito de 

julgamento das propostas, por intermédio de especificações utilizadas no 

mercado, padrões de qualidade e desempenho peculiares ao objeto. O estabe-

lecimento desses padrões permite ao agente público analisar, medir ou com-

parar os produtos entre si e decidir pelo melhor preço (TCU, 2010, p. 62). 
 

 

No CLBI, muitas das suas aquisições são de bens e serviços comuns, mas vários 

projetos de desenvolvimento da área de engenharia têm de ser contratados com as 

modalidades consideradas clássica – concorrência, tomada de preço – tendo um elevado 

tempo na preparação e execução do certame licitatório. Todas as atividades de licitação do 

CLBI são executadas pela Seção de Licitações e Contratos. A esse setor cabe a 
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operacionalização dos processos de aquisição, visando a satisfazer as necessidades setoriais 

que demandam contratações. 

Contudo, com a falta de critérios de priorização na elaboração do planejamento das 

necessidades e sua posterior execução, pois inicialmente são planejados determinados e du-

rante o exercício orçamentário aparecem outras necessidades acumulando com as já existen-

tes, o referido setor não consegue responder à sobrecarga de pedidos de aquisição e serviços, 

que se acumulam durante o exercício financeiro, evidenciando as mazelas de uma administra-

ção sem planejamento. Um exemplo que podemos evidenciar acerca dessa situação é o plano 

de obras que é editado anualmente e divulgado para o CLBI. Nesse caso, durante o transcorrer 

do ano, por vezes, são descentralizados mais recursos ou trocados determinados projetos que 

não estavam previstos no planejamento, o que influencia no tipo de licitação e nos procedi-

mentos a serem adotados.  A figura 6  a seguir descreve as fases que cada pedido de aquisição 

percorre até se materializar, de acordo com a Lei 8.666/93. 

 

Figura 6 – Fluxograma dos processos licitatórios 

 
 

 
 

Fonte: Criado a partir da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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O mapa tem por objetivo, também, evidenciar a necessidade do planejamento como 

instrumento de operacionalização da execução orçamentária, esta, por sua vez, caracterizada 

como um processo burocrático e moroso. 

No CLBI, existe um setor responsável pelo planejamento, que é a Assessoria de Pla-

nejamento e Coordenação (APC). À APC compete: coordenar as ações referentes à análise, à 

avaliação, ao planejamento e ao controle de projetos e atividades administrativas e técnico-

científicas; coordenar os estudos de viabilidade de execução e implantação de projetos e sis-

temas; acompanhar as atividades relativas ao cálculo dos custos operacionais do CLBI. 

Esse setor, ainda, deve acompanhar e controlar a execução orçamentária, em função 

das prioridades estabelecidas pelo Diretor do CLBI; receber o planejamento e necessidades 

dos setores, cumprir os requisitos mínimos, quando aplicáveis, de qualidade, meio ambiente e 

segurança do trabalho e saúde ocupacional, definidos pelo CLBI; atuar como elo do Sistema 

de Planejamento Institucional da Aeronáutica (SISPLAER); e elaborar e atualizar o Programa 

de Trabalho da Unidade Gestora (RICA 12-189, 2013). 

Quanto à estrutura existente hoje no Centro, é descompactada, possibilitando certas 

interrupções na execução do plano de metas. Ou seja, no CLBI, o planejamento não é visto 

como processo integrado de ações que permite: a identificação de objetivos político-

estratégicos, a antevisão dos prováveis cenários futuros, a elaboração das mais adequadas 

soluções estratégicas para sua conquista, o permanente monitoramento do ambiente, que en-

volve a conquista de objetivos e a coordenação conjunta de todo esse processo, conforme 

menciona Matias (2009). Para ilustrar as fases de elaboração do processo de planejamento da 

CLBI em 2014, visualizar a Figura 7 a seguir: 

Figura 7 – Fluxograma da elaboração do planejamento 
 

 
 

Fonte: Adaptado pelo autor do Regimento Interno do CLBI, RICA 21-189 de 2013. 
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Para Catelli (2001), o processo de planejamento operacional compreende as seguintes 

etapas: estabelecimento dos objetivos operacionais, definição dos meios e recursos, identificação 

das alternativas de ação, simulação das alternativas identificadas, escolha das alternativas e incor-

poração ao plano, estruturação e quantificação do plano e aprovação e divulgação do plano. 

A estrutura funcional principal com os atores envolvidos na elaboração e execução 

do planejamento do CLBI são as três divisões: Divisão de Operações (DOP) – coordena, exe-

cuta e controla as atividades pertinentes aos lançamentos e rastreios, aos testes e experimentos 

que forem realizados no CLBI, bem como outras que exijam sua participação, além de propor 

e controlar a qualificação técnico-profissional do pessoal nas diversas funções operacionais; 

Divisão de infraestrutura (DAI) – elabora, propõe, coordena e executa os planejamentos de 

infraestrutura e apoio logístico do CLBI; Divisão Administrativa (DAM) – elabora, propõe, 

coordena e executa os planejamentos administrativos e provê apoio administrativo e de servi-

ços necessários ao funcionamento do CLBI e às operações de lançamento e rastreio, mais a 

Seção de Licitações e Contratos (SLC). A Assessoria de Planejamento e Coordenação (APC) é 

o setor responsável por coordenar e gerenciar toda parte do planejamento da organização, tan-

to seu plano de metas como a parte creditícia e financeira. Segue a figura com o organograma 

dos principais envolvidos no planejamento. 

 

Figura 8 – Organograma com os principais atores do ciclo do planejamento no CLBI 
 

 
 

Fonte: Adaptado pelo autor do organograma do RICA 21-189 de 2013. 
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5 MODELO PROPOSTO 

 

Com base nos dados da pesquisa, foi elaborada proposta de intervenção, conforme 

pode ser vista a seguir. 

 

5.1 CAMPO AMOSTRAL 

 

A população considerada para a pesquisa e posterior formulação da proposta é 

formada por servidores, oficiais, graduados que participaram da elaboração do PTA de 2011 a 

2014 e trabalharam na execução orçamentária do CLBI, além de um servidor do DCTA que é 

responsável por elaborar o planejamento setorial. Com o objetivo de garantir a qualidade dos 

dados obtidos, esta pesquisa estabeleceu uma amostra que totalizou: 20 pessoas, assim 

divididas: 

a) 16 militares e servidores pertencentes à Divisão Administrativa, Divisão de 

Infraestrutura, Divisão de Operações e a Direção, que participaram da elaboração do PTA; 

b) um integrante da Seção de Licitações (SLC), sendo um oficial que executa 

atividades diretamente envolvidas com a execução orçamentária; 

c) dois integrantes da Assessoria de Planejamento e Coordenação (APC), sendo um 

oficial e 01graduado que executam atividades diretamente envolvidas com planejamento e 

execução orçamentária. 

d) um servidor que trabalha na Divisão de Planejamento do DCTA (DPL). 

Os instrumentos utilizados na coleta de dados foram 03 (três) questionários. O 

primeiro, contendo questões fechadas direcionadas aos militares das divisões e setores 

responsáveis pela elaboração de necessidades para o Centro. O segundo e terceiro, contendo 

questões abertas direcionadas aos integrantes da APC, SLC e Divisão de Planejamento do 

DCTA. Esses questionários destinaram-se a descrever a percepção e a identificar fatores de 

planejamento de acordo com o que a Nova Gestão Pública emprega que, entre outros, contêm 

os seguintes elementos: orientação por objetivo e missão primordiais da organização, catálise 

de todos os setores para a ação conjunta dirigida à resolução de problemas, acompanhamento 

da execução e avaliação dos órgãos públicos com base em seus resultados. 

Os questionários aplicados com as questões fechadas foram direcionados aos 

servidores que trabalham diretamente com a execução do plano metas do CLBI, ou seja, os 

setores que põem em prática as ações que irão proporcionar condições de funcionamento do 

CLBI e desempenhar as atividades operacionais do Centro. Desse modo, o conteúdo 
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(disponível no Apêndice A) foi apresentado aos setores operacionais e de apoio logístico e 

administrativo para que pudessem ter uma perspectiva desse público. 

Já com os demais questionários (disponíveis nos Apêndices B e C) buscou-se 

direcionar para os responsáveis dos setores, ou seja, para a parte gerencial do ciclo do 

planejamento dentro da organização e do órgão imediatamente superior ao CLBI, no caso o 

DCTA, para se obter uma visão mais geral no aspecto mais macro. 

 E ,juntamente com os dados encontrados, foi realizado um levantamento nos 

Programas de Trabalho Anual dos anos de 2011 a 2014, confrontando os dados com as 

informações dos servidores envolvidos no processo de execução do planejamento do CLBI. 

Em seguida, foi feita uma análise documental dos relatórios dos Programas de Trabalho Anual 

de 2011 a 2014 e das Normas de Padrão e Ação (NPA) do CLBI  que deram suporte à 

pesquisa documental. 

Os dados dos questionários foram tratados por meio de estatística descritiva e as falas 

dos sujeitos foram incluídas para elucidar alguns elementos que permeiam o planejamento. 

 

5.2 PROPOSTA DO PLANO DE INTERVENÇÃO 

                    

A pesquisa sobre o projeto de intervenção surgiu em virtude da dificuldade do CLBI 

em atender a suas premissas básicas que é a sua missão: preparar, lançar e rastrear. Advêm 

delas necessidades diversas que terão de ser atendidas e são expressas a partir do plano de 

metas previstas nos programas de trabalhos elaborados pelo Centro para cada ano. Não 

obstante, nem diferente da maioria das organizações da administração direta e indireta do 

Governo Federal, parte das atividades do Centro necessita de aquisições de materiais e 

serviços para atender suas necessidades. Logo, um dos pontos  a serem  abordados nesse 

projeto é a melhoraria a eficácia no atendimento dessas necessidades, que precisam dos 

certames licitatórios, tendo em vista que qualquer aquisição de material ou serviço no âmbito 

federal terá de ser feito por meio de licitação pública, ressalvados os casos previstos em lei. 

Nos levantamentos feitos nos planos de metas de 2011 a 2014, verificou-se que, em 

média, aproximadamente, 50% das metas dependiam de certames licitatórios para serem 

atendidas conforme dados já apresentados. Isso demonstra um elevado grau de 

comprometimento do plano de metas caso essas metas não fossem atendidas. Outro fator 

relevante observado é o elevado número de projetos descontinuados nos transcorrer desses 

anos. Haja vista os programas serem anuais, porém, com algumas metas previstas para quatro 

anos, existem vários projetos que são iniciados e não têm continuidade por diversos motivos. 

Alguns desses motivos são a falta de priorização em consonância com orçamento anual ou a 
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falta de priorização de projetos que são passados para as equipes técnicas responsáveis pelos 

projetos, pois em virtude da escassez de recursos humanos, nos últimos anos, a quantidade de 

atribuições vem sobrecarregando os setores técnicos e, dessa forma, com grandes quantidades 

de projetos há necessidade de priorização. 

Esses pontos foram elencados em respostas dos apêndices B e C, aplicado junto aos 

servidores do CLBI e DCTA como fatores que dificultaram a execução do planejamento: 

 

O desconhecimento dos setores envolvidos sobre quais são os processos 

previstos para execução em cada ano. A falta de delimitação de prazos para 

cada setor executar suas tarefas (elaborar projeto e orçamento, abrir 

processo, elaborar minuta de edital/contrato para aprovação jurídica, 

encaminhamento para aprovação de autoridade superior se necessário, 

abertura de licitação, etc.) (Chefe da SLC). 
 

Buscado verificar o grau de conhecimento e atender aos objetivos específicos da 

pesquisa, os envolvidos no processo de elaboração e execução do planejamento foram questi-

onados se houve algum tipo de reunião ou trabalho em grupo que envolvesse o seu setor com 

os demais setores, no sentido de explicitar os objetivos, a metodologia ou a importância do 

PTA no cumprimento dos objetivos do CLBI, o que resultou na seguinte figura:   

Figura 9 – Existência de reuniões ou grupos de Trabalho 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

De acordo com a figura, percebe-se não haver sinergia entre os setores envolvidos na 

elaboração do planejamento, tendo em vista que 62% dos entrevistados (Figura 9) disseram 

desconhecer ter participado de grupo de trabalho a fim de viabilizar as atividades e, ainda, 
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este dado indicou que a elaboração do planejamento ocorreu de forma descentralizada, sendo 

individualizado por objetivos setoriais. Esses mesmos informantes afirmaram desconhecer 

processo metodológico para elaboração do PTA.  Dessa forma, a falta de atuação conjunta 

prejudicou a qualidade do PTA, pois não possibilitou que as ações fossem interligadas e diri-

gidas ao alcance dos objetivos comuns. Nesse caso, a articulação é considerada como fator 

básico. 

Com isso, o processo do planejamento terá de ter uma efetiva participação de todos 

os agentes da administração para que haja uma melhor mensuração das necessidades da orga-

nização. Nesse processo, o envolvimento de todos é fundamental para que o processo tenha a 

devida consistência e credibilidade sobre a real necessidade da instituição. Esse fator facilita-

ria o cumprimento eficaz das metas estipuladas pela administração do CLBI no período avali-

ado, estando identificado na Teoria da Nova Gestão Pública como princípio pelo qual a admi-

nistração deve “[...] atuar na catálise de todos os setores para a ação conjunta dirigida à reso-

lução de problemas” (OSBORNE; GAEBLER, 1998, p. 67). 

Ademais, buscou-se verificar o nível de percepção dos envolvidos no processo de 

planejamento e confecção do PTA do CLBI, pois esse instrumento compõe todas as ações 

pertinentes para execução das metas do Centro. Por isso, o planejamento tem de ser transpa-

rente e de conhecimento de todos os envolvidos no processo de forma a haver uma continui-

dade nas ações. 

 
Planejar significa dar transparência e consistência à própria ação, fixando 

metas e prazos para a orientação e prevendo os meios necessários para al-

cançá-las. Nesse sentido, visa o planejamento criar as condições necessá-

rias para o alcance das metas indispensáveis à consecução dos objetivos 

(MATIAS-PEREIRA, 2009, p. 255). 
 

Nessa ótica e avançando na discussão, abordou-se a questão do conhecimento e da 

percepção dos servidores sobre o PTA, questionando sobre o assunto “Planejamen-

to/Programa de Trabalho Anual (PTA)”, de forma que eles indicassem qual o nível de conhe-

cimento quando da elaboração do PTA de 2011 a 2014. Quanto aos resultados, podem ser vi-

sualizados na Figura 10, a seguir. 
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Figura 10 – Percepção pelo assunto Planejamento do PTA de 2011 a 2014 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

Da pesquisa aplicada, constatou-se que 87,5% dos entrevistados afirmam saber pou-

co a respeito da matéria, mas o suficiente para as atividades administrativas e 6,25% não têm 

conhecimento sobre o assunto. Ademais, percebe-se que apenas 6,25% possuem condições de 

contribuir efetivamente para a elaboração do Programa de Trabalho da Unidade. Esses dados 

demonstram a necessidade de se orientar melhor, instruir e conscientizar aqueles que partici-

pam do processo de confecção do PTA, a fim de se obter melhores resultados.   

Prosseguindo na obtenção dos dados, foi observado se as pessoas tinham a conduta 

de usar o PTA como fonte de consulta de suas atividades, a partir do seguinte questionamento: 

quantas vezes você consultou o PTA da Unidade para tomar conhecimento das prioridades da 

Direção do CLBI? Esse resultado pode ser constatado com base na Figura 11. 

Figura 11 – Consulta ao PTA da Unidade 

 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 
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Verificou-se, por meio da Figura 11, que 25% dos setores não tiveram acesso ao PTA 

de 2011 a 2014 pela o fato do material em mídia ou físico não se encontravam a disposição 

dos setores interessados ou de qualquer servidor  e 37,5% dos pesquisados apenas consultou 

uma vez o PTA da Unidade para tomar conhecimento das prioridades da Direção, pois foram 

em busca do documento. Isso significa que as atividades previstas nos planos de metas foram 

desempenhadas pela maioria sem a devida consulta ao documento em tela. Os demais entre-

vistados que confirmaram ter consultado várias vezes somam 12,5%, percentual, o que não 

caracteriza o planejamento como uma atividade contínua e prioritária no CLBI de 2011 a 

2014, mas sim um ato administrativo com um fim em si mesmo, ou seja, ações de planeja-

mento não estão sendo vistas como um processo. 

Nesse sentido, Padoveze (2003) define o acompanhamento da execução por meio do 

planejamento como um processo contínuo e recorrente que avalia o grau de aderência entre os 

planos e sua execução, compreendendo a análise dos desvios ocorridos, procurando identificar 

suas causas e direcionando ações corretivas. Já segundo Matias (2012), um processo de verifi-

cação prévia, concomitante ou posterior, ocorre em determinado lapso de tempo para conhe-

cer a evolução do desempenho de um sistema ou de uma atividade a partir da comparação de 

novo estágio com outro inicial definido como padrão, desencadeando, assim, ações que asse-

gurem a consecução dos objetivos esperados. 

Outro ponto a ressaltar é a mensuração de resultados no processo do planejamento. 

Nesse aspecto, constatou-se que não há mensuração de resultados alcançados, por meio da 

comparação das metas estipuladas e as executadas. Desse modo, essa informação pode ser 

obtida dos entrevistados dos setores responsáveis pela execução das atividades. Nesse caso, a 

partir da entrevistada a seguir, constata-se que não ocorreu a mensuração ou se desconhece 

esse procedimento: 

 

Não há, neste nível organizacional, qualquer feedback sobre o alcance das 

metas, nem do Centro de Lançamento, nem das demais organizações 

subordinadas ao Departamento. Seria, de certa forma, interessante que todos 

os gestores obtivessem este feedback, a fim de que os mesmos conheçam a 

finalidade e as prioridades dos projetos a serem desenvolvidos, com vistas a 

uma maior dedicação ao que é de conhecimento ser mais importante para o 

cumprimento da missão organizacional (Gestora do Controle Interno). 

 

Dessa forma, a administração do CLBI não obteve um feedback dos resultados 

alcançados, o que possibilitaria a avaliação da efetividade de suas ações. Segundo Kaplan e 

Norton (1997), um sistema de medição de desempenho organizacional bem construído é 

capaz de alinhar toda a organização em torno da estratégia organizacional, facilitando a 

consecução dos resultados. 
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Diante disso, o projeto de intervenção sugerido tem o intuito não só de mudar a ma-

neira de como encarar o planejamento, que, segundo Lopes (2009), vem há anos sendo utili-

zado pelos órgãos da administração de forma equivocada, sem direcionamento e sem qualquer 

inovação de rotina, mas ainda de criar uma nova cultura e introduzir novas ferramentas que 

propiciarão a alteração da lógica como é encarada hoje, no âmbito interno do CLBI. 

É pretensão do autor que o processo de elaboração do Programa de Trabalho Anual 

(PTA), principal instrumento de planejamento do CLBI, deixe de ser meramente documento 

de consulta e burocrático para tornar-se um elemento facilitador da execução do planejamento 

do centro, de modo a fazer com que se torne uma rotina, um procedimento que ajudará o 

CLBI a executar com êxito suas atividades operacionais previstas regimentalmente. 

Segundo Stoner e Freeman (1999), o planejamento concretiza-se na etapa da 

execução. Por essa razão, a partir da implementação das ações estratégicas na execução, a 

coordenação deve ter como objetivo a racionalização, com vistas à eficiência, eficácia e 

efetividade do emprego do poder. A implementação, por sua vez, deve preocupar-se com a 

alta capacidade. 

 

O planejamento, para esses autores, pode ser condensado em quatro passos básicos e 

adaptado a todas as suas atividades e aos níveis organizacionais. Dessa forma, buscou-se 

elaborar um plano de atuação para uma futura intervenção, conforme apresentado a seguir: 

 

1º passo: mapear e identificar os processos de planejamento e os seus objetivos e 

prioridades 

Buscou-se levantar os objetivos do Centro tomando-se por base os anos de 2011 a 

2014 e os critérios de priorização utilizados nesse período para a elaboração do planejamento 

da organização. Com isso, foi observado se houve processos metodológicos utilizados para 

execução do planejamento. Nesse caso, constatou-se que o responsável pelo planejamento é a 

Assessoria de Planejamento e Coordenação (APC), cuja competência é coordenar as ações 

referentes à análise, avaliação, planejamento e controle de projetos e atividades 

administrativas e técnico-científicas; coordenar os estudos de viabilidade de execução e 

implantação de projetos e sistemas; acompanhar as atividades relativas ao cálculo dos custos 

operacionais do CLBI. E ainda, acompanhar e controlar a execução orçamentária, em função 

das prioridades estabelecidas pelo Diretor do CLBI; receber o planejamento e necessidades 

dos setores, cumprir os requisitos mínimos, quando aplicáveis, de Qualidade, Meio Ambiente 

e Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional, definidos pelo CLBI; atuar como elo do 

Sistema de Planejamento Institucional da Aeronáutica (SISPLAER); e elaborar e atualizar o 
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Programa de Trabalho Anual (RICA 12-189, 2013) 

De acordo com os questionários aplicados e com base na análise documental dos 

Programas de Trabalho de 2011 a 2014, a DCA 11-53, e as Normas de Padra e Ação (NPA) do 

CLBI, constatou-se que pouco há normatização ou procedimentos na área de planejamento no 

Centro e que parte das suas necessidades são realizadas mediante demanda que vai surgindo 

no decorrer no exercício financeiro, sem um planejamento prévio, conforme resposta da 

Gestora de Controle Interno à primeira pergunta do questionário : 

 
A maioria das aquisições são realizadas mediante um planejamento prévio da 

Organização. Os maiores projetos constam do Plano de Trabalho Anual – 

PTA, o qual compõe o Plano Setorial do DCTA, que consolida os 

planejamentos de todas as suas organizações subordinadas. Contudo, nem 

todas as atividades são realizadas mediante um planejamento prévio que 

compõe este Plano setorial. Diversas atividades menos vultuosas são 

realizadas mediante demandas surgidas durante a execução nos setores, que 

acabam sendo “encaixadas” e priorizadas, dependendo do grau de 

necessidade, por vezes até mesmo preterindo atividades previamente 

planejadas. 

  

 

Quanto aos aspectos metodológicos, também se constatou que não há nenhum 

método específico conhecido na literatura (como matrizes de priorização, matriz de swot, 

Balanced Scored Card etc.) Sendo utilizado para elaboração do Programa de Trabalho, apenas 

são realizadas reuniões para compilar as necessidades a serem priorizadas pela alta direção 

sem um critério pré-definido e estabelecido perante a administração. Essa característica pode 

ser verificada a partir das respostas da Agente de Controle Interno : 

 

Não há conhecimento dos aspectos metodológicos adotados para a definição 

das metas para as organizações subordinadas. Porém, sabe-se que algumas 

metas são definidas com base em reuniões de interface realizadas entre os 

órgãos que executam o programa espacial brasileiro. Ainda, há o 

conhecimento de que as metas consideram os fatores críticos de sucesso das 

instituições, tais como manutenção do conhecimento e aporte financeiro para 

a execução das atividades. Contudo, não há conhecimento de quais 

fundamentações teóricas são utilizadas nestas definições de metas. 

 

Para corroborar esse entendimento, a gestora de licitações fez apontamentos 

semelhantes aos demonstrados por essa agente : 

 

Desconheço como ocorreu tal processo de planejamento. Novamente 

acredito que tudo foi realizado pelo chefe da APC, que consulta os setores do 

CLBI sobre a intenção de novos projetos para inclusão no planejamento do 

Centro, desenvolve o projeto e apresenta ao DIR para aprovação. 
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Os dados apontam para a fragilidade no processo, pois fica evidenciado que o 

planejamento não é realizado com bases teóricas, mas de forma empírica, e fica no 

entendimento de cada gestor ou responsável pelo processo do planejamento fazer à sua 

maneira, tendo, como consequência, descontinuidade e retrabalho toda vez que há alteração 

de servidores na gerência desse processo.   

 

2º passo: levantar a situação atual do CLBI 

De acordo com Estrada (2007), quando se busca modificar a realidade dos processos 

ou organizações, elabora-se um diagnóstico. Diagnostica-se para entender e compreender as 

condições em que se encontram os processos e a própria organização, ou para medir e avaliar 

o quanto foi modificada em relação à realidade inicial, bem como a qualidade dessa 

modificação. 

O diagnóstico organizacional consiste, então, na primeira etapa do processo de 

intervenção, constituindo-se como um verdadeiro check-up, uma visão global que indica 

insuficiências, que permite analisar instabilidades e avaliar os desequilíbrios (PEDROSA, 

2004). Com isso, torna-se um instrumento capaz de evidenciar a desarmonia entre as 

estruturas da organização, ou entre ela e a realidade ambiental na qual está inserida. 

Desse modo, o que Estrada (2007) nos informa é que seja realizado um “raio x” da 

organização para que seja possível implementar mudanças. Nesse sentido, buscou-se levantar 

a situação do processo do planejamento no período de 2011 a 2014. Com esse propósito de 

obter um diagnóstico do Centro, inicialmente, pegou-se os Programas de Trabalho de Anual 

de 2011 a 2014 para analisar os respectivos planos de metas a fim de compreender os critérios 

utilizados para a sua confecção e verificar o grau de atingimento das metas. 

Conforme já mencionado anteriormente, esse levantamento demonstrou que não há 

um processo metodológico pré-estabelecido. De fato, o atendimento das metas ficou bastante 

comprometido em virtude de uma falta de priorização de processos por parte da alta direção, 

dificultando os trabalhos pelos setores da execução orçamentária, como licitações e controle 

interno. Entre as metas desrespeitadas, em sua maioria, há a dependência dos processos 

licitatórios, o que prejudica a execução orçamentária da organização, bem como algumas das 

atividades que dependem desses serviços e materiais e, por essa razão, ficam prejudicadas ou 

não são realizadas. Conforme já citado anteriormente, a maioria das metas, em torno de 60%, 

depende de processos licitatórios. 

Ainda nesse sentido do diagnóstico do CLBI, buscou-se levantar informações junto 

aos servidores que participam diretamente do planejamento do CLBI, acerca da execução dos 

planos de metas dos respectivos anos objeto de estudo do presente projeto com base em 
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questionários. Os resultados obtidos, conforme já mencionados, foram, principalmente, falta 

de orientação na confecção do planejamento, feedback na execução do plano de metas e um 

conhecimento das ações de planejamento por todos. 

                     

3º passo: identificar os fatores que influenciam a execução do planejamento      

Neste momento buscou-se  identificar que fatores internos e externos podem ajudar 

ou criar problemas para a organização no alcance dos seus objetivos, tais como: falta de 

recursos financeiros e orçamentários, falta de pessoal, principalmente qualificado, demanda 

externa de serviços para utilização da estrutura e equipamentos do Centro etc. Esses fatores 

foram levantados a partir das pesquisas de campo (Apêndices B e C), em que foram 

entrevistados servidores envolvidos diretamente na concepção e execução do planejamento do 

CLBI. 

Um dos pontos apresentados na pesquisa é o fato de as metas não serem planejadas, 

reorgonizadas e repriorizadas de acordo com disponibilidades de recursos ou sem um critério 

pré-definido, conforme relata a gestora  responsável pelo controle da execução da 

orçamentária em resposta à pergunta sobre quais eram os fatores que mais dificultavam, no 

âmbito do CLBI, na execução do planejamento de 2011 a 2014: 

 

Existem vários aspectos que dificultam o cumprimento do planejado. Um 

deles é a falta de capacidade técnica que, por muitas vezes, em razão da falta 

de pessoal especializado, não é possível dar continuidade aos projetos 

definidos nas metas. Em consequência desta falta de pessoal, o planejamento 

deveria ser realizado de acordo com esta capacidade já alocada nas 

organizações. Porém, na prática, as metas e prioridades são definidas de 

acordo com a disponibilidade de recursos existente, que por vezes ultrapassa 

a capacidade de execução. Em decorrência deste fato, é comum termos 

projetos nem mesmo iniciados em um período em que ele foi definido como 

uma meta a ser alcançada. Ainda, percebe-se que ocorrem constantes re-

priorizações durante a execução do plano, o que acarreta um desperdício de 

mão de obra em atividades que deixam de ser importantes naquele momento 

(Assessora de Planejamento e Coordenação do CLBI). 
 

Isso mostra que as ações do planejamento não estão alinhadas com os objetivos e  a 

missão da instituição, conforme preconiza a Nova Gestão Pública. Se a gestão pública não for 

orientada por missões, e sim por regras e previsões orçamentárias definidas, o excesso de 

burocracia reduzirá o ritmo do cumprimento de metas, gerando ineficiência e desperdícios de 

recursos (OSBORNE; GAELBER, 1995). 

Outra questão ressaltada é o desconhecimento dos setores envolvidos quanto ao 

planejamento das metas para o CLBI, bem como as necessidades de os projetos serem feitos 

pela organização para atender aos objetivos da organização que estão previstos no PTA. 
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Aliado a isso, vem a falta de reuniões para dirimir dúvidas e esclarecer os envolvidos acerca 

do andamento das atividades e dos projetos que estão acontecendo. Isso foi relatado na 

resposta fornecida pela gestora responsável pelo setor de licitações e contratos do CLBI, de 

acordo com transcrição a seguir: 

 

O desconhecimento dos setores envolvidos sobre quais são os processos 

previstos para execução em cada ano. A falta de delimitação de prazos para 

cada setor executar suas tarefas (elaborar projeto e orçamento, abrir 

processo, elaborar minuta de edital/contrato para aprovação jurídica, 

encaminhamento para aprovação de autoridade superior se necessário, 

abertura de licitação, etc). A ausência de reuniões com todos os setores 

envolvidos para comentar sobre o andamento dos processos previstos para 

determinado ano. Geralmente, a SLC toma conhecimento durante o ano de 

quais processos serão executados naquele exercício. Os processos são 

recebidos na SLC fora do prazo ideal, assim, o setor tem dificuldade de 

concluir o processo nos prazos solicitados pela APC e ainda deixa de atender 

outros processos que deram entrada antes no setor (Gestora de licitações). 

 

Outro ponto ressaltado é a falta de recursos para provimento das necessidades, que é 

fator predominante em todas as instituições públicas em âmbito federal, estadual e municipal. 

Nessa direção, a escassez de recursos atrapalha o andamento e a continuidade dos projetos 

previstos no plano de metas anuais, conforme mencionado pelo chefe do planejamento do 

DCTA em resposta à questão 4 (Apêndice C): “[...] os maiores dificultadores da execução foi 

o não provimento de recursos orçamentários nos valores previstos na PLOA’S”. 

Outro item relevante respondido pelos servidores foi quanto ao desempenho das 

atividades do CLBI busca-se fundamentalmente atender aos objetivos da organização. Nesse 

caso, 93,75% dos informantes disseram que concordam ou concordam plenamente, 

demonstrando um comprometimento dos servidores para com os objetivos da Organização. 

Segundo Robbins (2002), esses aspectos são favoráveis à implementação de mudanças 

organizacionais, tendo em vista a proatividade e o foco nos objetivos da administração. 

4º passo: Proposta do plano de intervenção 

A elaboração do plano, ou de um conjunto de ações para atingir o objetivo, envolve a 

determinação de diversas alternativas e a escolha da mais apropriada para  atingir os objetivos 

propostos. Nesse sentido, está sendo proposto um procedimento para ser utilizado na 

elaboração, na execução, no controle e no monitoriamento do planejamento. Nesse 

procedimento, serão utilizados os conceitos e ferramentas da nova gestão, bem como 

ferramentas administrativas para identificar, observar e analisar problemas. 
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Não é fácil adaptar-se a um novo modelo administrativo, principalmente porque isso 

envolve fortes mudanças culturais e, para que isso não seja empecilho para as transformações 

ocorridas na organização pelo processo de modernização e até o desenvolvimento 

institucional, todas as pessoas envolvidas devem passar por um processo de mudança de 

atitudes e principalmente de mentalidade. Como afirma Pereira (1996, p. 156), “[...] os 

processos que envolvem mudança e a adaptação organizacional são normalmente muito 

complexos, abrangendo vários elementos e fatores, assim como uma infinidade de decisões e 

comportamentos em todos os níveis organizacionais”.    

A justificativa para a inovação encontra-se na concepção de que uma efetiva 

participação é facilitada pela comunicação. Se a participação funciona, as decisões são mais 

facilmente compreendidas e compartilhadas, o que, por sua vez, leva a um compromisso 

maior com o que foi planejado. Com mais compromisso e mais envolvimento, os resultados 

tendem a ser melhores e o alcance dos objetivos se torna mais provável. Por conseguinte, 

tanto ganham com isso as organizações responsáveis pelo planejamento como os usuários 

finais dos benefícios que se esperam dele (LOPES, 2009). 

No que diz respeito à proposta, estará fundamentada num procedimento que dirá 

como ocorrerá todo o ciclo do planejamento, desde a concepção das necessidades para 

execução das atividades operacionais e administrativas, até como contemplará o planejamento 

do orçamento para os anos vindouros. Da forma como ocorre hoje, de acordo com o ciclo 

orçamentário (Figura 12), o programa de trabalho é elaborado anteriormente às previsões e às 

definições do orçamento, fator dificultador para a execução do plano de metas das 

organizações. 
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                           Figura 12 – Ciclo orçamentário federal 
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Fonte: Adaptado de <http://www12.senado.gov.br/>. Acesso em: 25 nov. 2015. 

 

Esse procedimento estará previsto no cronograma de datas, que comporá o 

documento Programa de Trabalho, a previsão de confecção do plano de metas para o ano T 

(ano da execução das metas), até dezembro do ano T-1, o que possibilitará uma previsão em 

termos orçamentários daquilo que poderá ser executado no ano seguinte atendendo às datas 

previstas da propositura da proposta orçamentária de acordo com o ciclo citado. 

Quanto à definição das metas para o PTA, ocorrerá em reuniões pré-estabelecidas em 

calendários anuais, com datas pré-definidas para que todos os setores envolvidos na execução 

do plano possam participar e expor suas necessidades para realizar suas respectivas 

atividades. A justificativa para essa participação, segundo Lopes (2009), encontra-se na 

concepção de que uma efetiva participação é facilitada pela comunicação. Desse modo, se a 

participação funciona, as decisões são mais facilmente compreendidas e compartilhadas, o 

que, por sua vez, leva a um compromisso maior com o que foi planejado. Com mais 
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compromisso e mais envolvimento, os resultados tendem a ser melhores e o alcance dos 

objetivos se torna mais provável. Com isso, tanto ganham as organizações responsáveis pelo 

planejamento como os usuários finais dos benefícios que se esperam dele.           

Ademais, relacionadas todas essas necessidades, o setor responsável pela elaboração 

do PTA e acompanhamento do planejamento (APC) remeterá a todos os setores uma lista para 

serem priorizadas as necessidades com base na matriz de Gravidade, Urgência e Tendência, 

mais conhecida como matriz de GUT. De acordo com Meireles (2011), a GUT é uma 

ferramenta administrativa usada para definir prioridades das diversas alternativas de ação. 

Essa ferramenta responde racionalmente às questões: o que devemos fazer primeiro? Por onde 

devemos começar? Para responder a tais questões, a ferramenta de GUT leva em consideração 

a gravidade, a urgência e a tendência do fenômeno. 

Essa ferramenta foi selecionada entre diversas outras devido à grande quantidade de 

ações a serem tomadas no Centro em curto espaço de tempo. Logo, a ferramenta GUT aplica-

se sempre que precisamos priorizar ações entre um leque de algumas disponíveis. O objetivo 

dessa ferramenta é ordenar a importância das ações pela sua gravidade, urgência e tendência 

de forma a, racionalmente, escolher a tomada de ação menos prejudicial (MEIRELES, 2011). 

Sabe-se que o tempo é um recurso escasso e que são inúmeras as atividades a executar. Nessa 

perspectiva, quais devemos executar primeiro? Por quê? Essa é a resposta que a ferramenta 

fornece. 

A técnica consiste em listar uma série de atividades a realizar e atribuir os graus 

quanto à gravidade, urgência e tendência, como lembra o autor Meireles (2011). Nesse 

sentido, a gravidade é analisada pela consideração da intensidade ou do impacto que o 

problema pode causar se não for solucionado. Tais danos podem ser avaliados quantitativa ou 

qualitativamente. Um problema grave pode ocasionar a falência da sua empresa, a perda de 

clientes importantes ou mesmo a danificação da imagem pública da organização. A pontuação 

da gravidade varia de 1 a 5 seguindo o seguinte critério: sem gravidade, pouco grave, grave, 

muito grave e extremamente grave. 

No que diz respeito à urgência, é analisada pela pressão do tempo que existe para re-

solver determinada situação. Basicamente leva em consideração o prazo para se resolver um 

determinado problema. Pode se considerar como problemas urgentes prazos definidos por lei 

ou o tempo de resposta para clientes. A pontuação da urgência varia de 1 a 5 seguindo o se-

guinte critério: pode esperar, pouco urgente, urgente, merece atenção em curto prazo, muito 

urgente e necessidade de ação imediata. 

Já a tendência é analisada pelo padrão ou pela tendência de evolução da situação. 

Você pode analisar um problema considerando o desenvolvimento que ele terá na ausência de 
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uma ação efetiva para solucioná-lo. Representa o potencial de crescimento do problema a 

probabilidade de ele se tornar maior com o passar do tempo seguindo os seguintes critérios: 

não irá mudar, irá piorar em longo prazo, irá piorar em médio prazo, irá piorar em curto prazo 

e irá piorar rapidamente. 

Após identificar esses três fatores, serão listados os principais problemas que segui-

rão um passo a passo para que esse processo seja organizado e apresente os resultados que se 

espera: passo 1 – listar os problemas; passo 2 – classificar os problemas para cada uma das 3 

variáveis (gravidade, urgência e tendência); passo 3 – estabelecer o ranking dos principais 

problemas (multiplicando as 3 notas); passo 4 – analisar onde estão os pontos fracos (ranking 

principais problemas); passo 5 – elaborar planos de ação com prazos e responsáveis para so-

lucionar ou diminuir os problemas. Para melhor compreender, apresentamos, a seguir, um 

exemplo de matriz de GUT. 

 

Figura 13 – Proposta de Matriz de GUT do CLBI 
 

DIVISÃO/SETORES Descrição da Necessidade Gravidade Urgência Tendência Prioridade

DAM
Executar o plano de capacitação do CLBI

3 1 2 6

DOP
Confeccionar plano de operações 

4 4 4 12

DAI
Confeccionar projeto executivo para construção do CT

1 2 1 4

DAI Contratar empresa para reforma instalações da SPL 2 2 2 6

DAM Registrar atas de generos alimenticios 3 5 4 12

URGÊNCIA TENDÊNCIA

1 = NÃO TEM PRESSA 1 = NÃO VAI PIORAR 

2 = PODE ESPERAR UM POUCO 2 = VAI PIORAR EM LONGO PRAZO

3 = O MAIS CEDO POSSÍVEL 3 = VAI PIORAR EM MÉDIO PRAZO

4 = COM ALGUMA URGÊNCIA 4 = VAI PIORAR EM POUCO TEMPO 4 = MUITO GRAVE

Modelo GUT

GRAVIDADE

1 = SEM GRAVIDADE

2 = POUCO GRAVE

3 = GRAVE

 
 
 

Fonte: Adaptado de Meireles (2011) 

 

Segundo Meireles (2011), os motivos de utilização dessa ferramenta é que ela 

contribuirá para a tomada de decisão , facilitará a alocação de recursos nos problemas mais 

importantes e que podem ocasionar mais danos à organização, além de ser uma ferramenta de 

apoio para o planejamento estratégico e de implementação simples. Ainda pode ser utilizada 

por qualquer organização ou setor da Administração Direta. A GUT permite uma priorização 

de resolução de problemas de forma assertiva e foco na diminuição de problemas mais sérios. 
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É uma ferramenta que pode ser aliada a outras, como o diagrama de Pareto ou de causa e 

efeito.          

A pretensão é realizar reuniões de harmonização de conhecimento quanto ao 

entendimento de urgência, tendência e gravidade para as Divisões e setores que irão elaborar 

as necessidades para o plano de metas do CLBI. De posse dessa tabela, o setor de 

planejamento, após confecção da tabela pelos setores e divisões, fará analise segundo os 

critérios estabelecidos e definirá em reunião a ordem de prioridade das necessidades para ser 

inseridas no plano de metas. 

Outra ferramenta a ser utilizada para otimizar a confecção do planejamento, bem 

como monitoramento e posterior avaliação dos resultados obtidos, será o gerenciador de 

projetos Redmine. Redmine é um software para gerenciamento de projetos altamente flexível. 

Suporta diversas funcionalidades primordiais ao gerenciamento e construção do projeto: 

gestão de versões, documentos, arquivos, repositórios, planejamento, acompanhamento e 

workflow da execução das tarefas.   

É um software livre, gerenciador de projetos baseados na web e ferramenta de 

gerenciamento de bugs. Contém calendário e gráficos de Gantt para ajudar na representação 

visual dos projetos e seus deadlines (prazos de entrega). Ele pode também trabalhar com 

múltiplos projetos. Conforme já comentado por Cruz (2003), cresce de forma constante e 

progressiva o uso da Tecnologia da Informação (TI) como parte fundamental do bem ou 

serviço que usamos. Ele diz ainda que qualquer Tecnologia da Informação deve dar ao usuário 

o controle efetivo da informação, além de simplificar a operacionalidade de sua atividade. 

Segundo  o setor de informática do DCTA, com base na análise de uma variedade de 

ferramentas de gerência de projetos, chegou-se à conclusão que o software Redmine agrega 

simplicidade, agilidade, integração e licença livre, obtiveram-se também outras melhorias no 

processo de desenvolvimento de software como, por exemplo: 1. simplificação no processo de 

planejamento; 2. melhor acompanhamento dos problemas e das implementaçãos/soluções; 3. 

melhor cooperação entre a equipe de desenvolvedores; 4. melhor organização de documentos 

e arquivos eletrônicos. 

Além disso, com a adoção da metodologia de trabalho e com o auxílio das ferramen-

tas Redmine e GUT, simplificamos consideravelmente o gerenciamento das requisições dos 

usuários, podendo mantê-los mais bem informados sobre seus pedidos. Melhoramos também 

o acompanhamento da evolução dos projetos pela alta gestão. 

O Redmine hoje já é utilizado no CLBI para auxiliar na coordenação das operações 

de lançamento e no acompanhamento de ações orçamentárias provenientes da Agência Espa-

cial Brasileira. A pretensão seria inserir o uso no REDMINE como ferramenta de informações 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gerência_de_projetos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calendário
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt
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do planejamento pelos setores, assessorias e divisões para que possam ser acompanhadas, 

monitoradas com base em indicadores, avaliadas e demonstradas para todo o efetivo do CLBI 

de forma transparente em todas as ações do PTA.  Esse gerenciador na versão atual, disponí-

vel hoje e utilizada, no CLBI, já comporta todas essas funcionalidades. 

O Redmine, nas operações, está demonstrando ser eficiente nas tarefas que lhe foram 

implementadas, pois, devido a sua navegação em um ambiente “amistoso” de se trabalhar, 

propicia uma aceitação mais facilitada pelos operadores, tendo em vista, segundo Cruz 

(2003), que umas das dificuldades da implementação de ferramentas de TI é a aceitação por 

parte dos usuários. Na Figura 14 há um exemplo de uma página do Redmine no CLBI. 

 

Figura 14 – REDMINE no CLBI 
 

 
 

Fonte: Site do CLBI. Disponível em: <www.clbi.intraer>. Acesso em: 12 jan. 2016. 

 

Seguindo a metodologia OPERAR, apresentada por Cruz (2003), o Redmine possui 

os requisitos de sistema de TI que atendem às necessidades a que se propõe. Ou seja, organiza 
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as necessidades para que cada uma delas possa ser considerada dentro de um contexto de 

importância e prioridade. Desse modo, é possível planejar cada uma das soluções com base na 

análise das necessidades. Ademais, deve-se revisar periodicamente a execução do plano para 

que as correções de rumo sejam tomadas imediatamente às necessidades, bem como agir 

sobre toda e qualquer ocorrência, realimentar o plano original, utilizando-o com as correções 

que se fizerem necessárias. 

Com a implementação dessas ferramentas administrativas e de Tecnologia das In-

formações, juntamente com os conceitos comentados durante todo este trabalho, será possível 

desenvolver e colocar em prática as melhorias pretendidas no processo do planejamento.  

O procedimento que será implementado – esse será o documento formal da interven-

ção no processo planejamento – terá como ponto inicial a definição da alta direção juntamente 

com as assessorias, a critério do diretor, podendo ainda participar o Conselho Técnico Opera-

cional (CTO), que é responsável em assessorar o diretor no processo decisório com relação a 

assuntos técnico-operacionais, administrativos e de segurança; e apreciar estudos que envol-

vam aspectos gerais do Centro e que impliquem decisões de vulto. 

Após essa reunião que define as diretrizes do Centro com base nos objetivos institu-

cionais, passa-se para uma nova etapa, que é a avaliação do planejamento para confecção do 

PTA de acordo com as diretrizes tomadas, levando-se em conta os recursos alocados para o 

período do planejamento, bem como as prioridades levantadas pela Assessoria de Planejamen-

to e Coordenação (APC) a partir da confecção da planilha de GUT. 

De posse das informações e dos dados, é definido o próximo passo, que consiste na 

elaboração do plano de metas para o próximo Programa de Trabalho Anual. Feito isso, devem 

ser alocados os recursos necessários para execução do plano para o ano subsequente. Seguin-

do a DCA 11-53, esse ciclo deverá ficar pronto até 31 de dezembro de T-1. 

Outra fase importante do processo do planejamento é o monitoramento da execução 

das metas e do PTA como um todo, que será feito a partir de indicadores(Anexo C). Nesse 

caso, serão implementados indicadores de desempenho no novo procedimento do planejamen-

to para acompanhar o desempenho das metas.                                             

Segundo Januzzi (2005), os indicadores são ferramentas básicas para o gerenciamen-

to do Sistema Organizacional e as informações que são fornecidas para o processo de tomada 

de decisão. Podem ser obtidos durante a realização de um processo ou ao seu final.  O indica-

dor é definido como um valor quantitativo realizado ao longo do tempo (uma função estatísti-

ca) que permite obter informações sobre características, atributos e resultados de um produto 

ou serviço, sistema ou processo.   
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Os indicadores funcionam como ferramentas que retratam a posição em relação ao 

comportamento desejado e devem dar aos indivíduos o direcionamento de que precisam para 

atingir os objetivos da Organização. Observa-se a seguir como ficaria o fluxo de dados com 

os indicadores após a implementação da proposta. 

Figura 15 – Fluxo do monitoramento com os indicadores 
 

 
 

 
 

 

Fonte: Autoria própria (2015) 

            

Outro aspecto a ser observado é o controle da execução do PTA, que consiste em 

permitir o acompanhamento da execução orçamentária, física e financeira das atividades e dos 

projetos constantes do Plano Setorial e dos Programas de Trabalho, com vistas, entre outros 

objetivos, a identificar as não conformidades e as inconsistências, bem como realimentar o 

planejamento vigente. Esse acompanhamento será em forma planilhada, com base no 

acompanhamento dos percentuais de execução para cada tarefa. 

Em relação à execução da tarefa, terá a influência no andamento da meta constante 

do PTA. Esse controle será feito principalmente pelo Redmine, que possui ferramentas de 

planilhas, gráficos e inclusão de indicadores que possibilitam acompanhar todo o plano de 

metas. O controle da execução das ações estratégicas realizadas no PTA, por sua vez, ocorre 

em três estágios, segundo Matias (2012): acompanhamento, avaliação e realimentação. 

 

1º estágio. A função principal do acompanhamento é verificar a implementação dos 

projetos e atividades programadas, comparando o realizado com o previsto, identificando 

atrasos, insuficiências de meios e desvio de objetivos. 

2º estágio. A ação de avaliação é um juízo de valor sobre a efetividade das ações 
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estratégicas, ou seja, sobre a pertinência dos objetivos programados. 

3º estágio. Na realimentação são feitas as correções na execução dos planos e 

modificações, quando necessárias, nas próximas ações. 

As verificações deverão ser dadas, com uma periodicidade bimestral. O principal 

Setor responsável pelo acompanhamento no CLBI é a APC, em conjunto com a Direção do 

CLBI. 

Após verificações e análise do desempenho da execução das metas, será feita uma 

avaliação do que foi alcançado e os possíveis motivos do não atingimento das metas ou de 

atrasos e impossibilitadas observados. Esse tratamento de informações ficará a cargo da As-

sessoria de Planejamento e Coordenação (APC). Cabe salientar que, de acordo com Lopes 

(2009), não existe um planejamento perfeito, e sim aperfeiçoamento do planejamento em cada 

prática desenvolvida durante o transcorrer dos anos, tornando-se assim cíclico. Ademais, com 

os indicadores bem definidos, a busca pela melhoria da eficácia e eficiência poderá colaborar 

para os reajustes a cada ano nos Programas de Trabalho Anuais. 

Quanto ao último passo do processo, seria a retroalimentação. A realimentação de in-

formações para o próximo ciclo do Programa de Trabalho Anual (PTA do ano seguinte) pode-

rá ser acompanhada a partir do Relatório de Acompanhamento Físico (obtido no Redmine) e 

do Relatório de Gestão no ano em questão. Nesse sentido, as conferências para os indicadores 

apresentados nos relatórios apenas no final do ano podem ser demasiadamente longas, indu-

zindo a erros pelo número reduzido de amostras. Com isso, a OM deverá se organizar e usar 

de alguns meios ou artifícios, como amostragens bimestrais ou até mesmo mensais, como, por 

exemplo, inserir e aproveitar as Prestações de Contas do CLBI e inserir a verificação do an-

damento de indicação de metas. Desse modo, as informações serão mais confiáveis ao se con-

cluírem os Relatórios de Acompanhamento Físico e de Gestão ao final do ano. 

No que diz respeito à proposta de intervenção, será formalizada por meio de um 

documento que será um procedimento da Norma de Padrão e Ação (NPA) da Assessoria de 

Planejamento e Coordenação (APC), NPA-DIR-02 que conterá toda a estrutura explicitada 

anteriormente e orientará a administração, no caso o CLBI, como proceder seu planejamento 

com base nos seus Programas Anuais de Trabalho. Esse documento se chamará Procedimento 

para Elaboração e Execução do Programa Anual de Trabalho PRO-APC-XX (Anexo B). 

Essa proposta trabalha principalmente com instrumento Programa de Trabalho 

Anual, pois ele é a principal ferramenta de planejamento para organizações do COMAER que 

se encontram no nível operacional, como é o caso do CLBI. Sem a mudança de concepção 

metodológica, transformação de pessoas e do processual não haverá como obter desempenhos 

satisfatórios para a Organização. A inovação promovida pelas mudanças e produzida pela 
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criatividade só pode acontecer onde houver a transformação das pessoas que compõem o 

ambiente (PREDEBON, 1997). Após essas considerações, o novo fluxo do planejamento no 

CLBI ficará da seguinte forma: 

Figura 16 – Fluxo planejamento do CLBI 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2015) 

 

As melhorias sugeridas para o CLBI têm como objetivo modernização, eficiência e 

efetividade das ações de planejamento e devem ser acatadas quando oportunamente forem 
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sugeridas pela própria autonomia administrativa conferida no direito subjetivo público e de 

acordo os limites permitidos em lei. Com os critérios de priorização propostos e implementa-

dos com as ferramentas administrativas apresentadas será possível um melhor planejamento 

dos setores envolvidos no processo da execução do plano de metas, principalmente aqueles 

que executam, no caso do setor de licitações, pois tornará possível uma projeção dos tipos de 

modalidades a ser adotadas para cada PAG de aquisição de materiais, serviços e obras, haja 

vista que, com a atual “metodologia” adotada para o fluxo do planejamento, enseja em retardo 

e por vezes retrabalho dos setores envolvidos por causa da falta de priorização e readequação 

das metas pela da alta Direção, conforme relatado pelos gestores nas pesquisas de campo. 

Segundo Abrucio e Gaetani (2006), é mais interessante o gestor público utilizar 90 a 

180 dias da administração elaborando um diagnóstico organizacional, para nortear seus pro-

pósitos, conhecendo realmente seus problemas e propondo, dentro do possível, alguns acertos 

de rumo, em vez de iniciar com reformas abruptas de modo aleatório. 

 

6 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

     

A administração pública, embora passe por constantes evoluções, que variam de 

acordo com o enfoque dado às reformas, tem mostrado visível amadurecimento das suas insti-

tuições, principalmente no que se refere à gestão, tanto pela profissionalização dos seus gesto-

res como pela cobrança da sociedade por serviços de melhor qualidade. Muitas dessas refor-

mas são elaboradas, porém, sem nenhuma legitimidade, carecendo de diagnóstico da realidade 

encontrada e do questionamento do porquê dessas mudanças e as caracterizações do caminho 

a ser seguido (LOPES, 2009). 

Em relação à estrutura organizacional do CLBI, já não responde à dinâmica dos 

processos a ela demandados, sendo visível a necessidade de mudanças. Ademais, a forma 

como os serviços administrativos do CLBI são prestados, em especial as atividades de 

planejamento e execução orçamentária e financeira, ainda é do mesmo jeito como no início da 

burocracia weberiana. 

O CLBI é um órgão da Administração Pública direta pertencente à estrutura do CO-

MAER. Tem como atribuição preparar, rastrear e lançar engenhos aeroespaciais. Para cumprir 

seu objetivo, desempenha atividades de execução orçamentária, financeira e patrimonial. 

No decorrer dos anos de 2011 a 2014, houve vários debates informais entre os ofici-

ais da área administrativa a respeito dos motivos que influenciavam o gerenciamento de re-

cursos e o consequente cumprimento de metas estabelecidas. Alguns indicavam exclusiva-

mente a falta de recursos, outros argumentavam que no cenário de recursos escassos a admi-
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nistração precisaria atentar para o planejamento de suas despesas. Com tal inquietação, o pre-

sente projeto foi desenvolvido a partir da identificação do seguinte problema: De que forma o 

planejamento do CLBI influencia nas atividades operacionais do Centro? 

Em consequência, a presente proposta teve por objetivo geral identificar os elemen-

tos do planejamento do CLBI que influenciam a execução das metas estabelecidas para cum-

primento das atividades operacionais do Centro constantes do Programa de Trabalho da Orga-

nização. Para solucionar essa questão, procuraram-se identificar os principais fatores de pla-

nejamento da Nova Gestão Pública no PTA do CLBI, quais sejam: foco no objetivo primordi-

al da organização, interação entre os setores responsáveis pela elaboração, atuação preventiva 

e acompanhamento da execução e mensuração de resultados. 

A cada um desses fatores foram relacionadas questões, as quais foram submetidas ao 

efetivo da Divisão Administrativa, Divisão de Infraestrutura, Divisão de Operações, Seção de 

Licitações, Assessoria de Planejamento e Coordenação e Divisão de Planejamento do DCTA 

que, após análise e discussão, possibilitou concluir que na elaboração do PTA do CLBI no 

período citado não foram observados tais fatores na sua totalidade. Assim, os dados obtidos 

nesta pesquisa, analisados conforme o referencial teórico, permitiram responder a todos os 

objetivos específicos inicialmente apresentados, conforme especificado a seguir. 

Diante do exposto, observou-se que todos os objetivos específicos foram atendidos, a 

saber: descrever os processos metodológicos utilizados no CLBI para o planejamento das 

metas próprias e setoriais incluídos no PTA; verificar o planejamento, os fundamentos 

conceituais e os elementos aplicados no processo de elaboração do planejamento do CLBI; 

discutir os principais elementos dificultadores no âmbito da execução do                                                    

planejamento no período de 2011 a 2014. 

Por último, procurou-se aplicar um procedimento no processo do Planejamento no 

CLBI de acordo com os conceitos teóricos apresentados. Por conseguinte, atingirmos o 

objetivo geral que era identificar os elementos do planejamento do CLBI que influenciam a 

execução das metas estabelecidas para o cumprimento das atividades operacionais do Centro 

constantes do Programa de Trabalho da Organização. As respostas aos objetivos podem ser 

visualizadas no Quadro 2 a seguir. 
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Quadro 2 – Respostas aos Objetivos Específicos 
 

 ASPECTOS DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS            RESPOSTAS OBTIDAS 

Foco no objetivo primordial da organização 

Não houve orientação para que os respon-

sáveis pela elaboração do planejamento 

focalizassem os objetivos da organização, 

em virtude de que 93,75% dos informantes 

afirmam não ter conhecimento sobre o as-

sunto ou saber pouco a respeito da matéria.   

Sinergia entre os setores responsáveis pela elaboração 

Não houve sinergia entre os setores envol-

vidos na elaboração do planejamento no 

período citado, tendo em vista que 62% 

(Figura 9) disseram que desconheciam ter 

participado de grupo de trabalho a fim de 

viabilizar as atividades. Além disso, esse 

dado indicou que a elaboração do planeja-

mento ocorreu de forma descentralizada, 

sendo individualizado por objetivos setori-

ais. Os entrevistados também afirmaram 

desconhecer o processo metodológico para 

elaboração do PTA. 

Atuação preventiva e acompanhamento da execução 

O planejamento realizado não foi conside-

rado na execução orçamentária, haja vista 

que o PTA representou um planejamento 

estático e um fim em si mesmo. Logo, não 

foi utilizado pelos setores. Esse ponto foi 

observado na resposta à questão 5 (Apêndi-

ce A) em que 25% dos setores não tiveram 

acesso ao PTA de 2011 a 2014 e 37,5% da 

amostragem apenas consultou o PTA para 

tomar conhecimento das prioridades da 

Direção, significando que as atividades 

previstas no planos de metas foram desem-

penhadas pela maioria sem a devida consul-

ta ao documento em tela. 

Mensuração dos resultados 

Não há mensuração de resultados alcança-

dos por meio da comparação das metas 

estipuladas e executadas, tendo  dos questi-

onados dos setores responsáveis pela exe-

cução das atividades afirmaram não ter 

ocorrido a mensuração ou desconhecerem o 

procedimento. 

Fatores dificultadores da execução do planejamento 

Foram verificados os fatores dificultadores 

da execução do planejamento no período 

citado, sendo indicados como principais 

pontos a falta de direcionamento na confec-

ção do planejamento e priorização das ne-

cessidades, ausência de reuniões para dar 

andamento dos projetos e metas, falta de 

capacidade técnica para execução dos proje-

tos e falta de recursos. 
 

Fonte: Autoria própria (2015). 
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        Após analisar todos os dados e responder aos objetivos, foi possível chegar à elaboração 

de proposta para melhoria do processo de planejamento do CLBI, conforme formulada no 

capitulo anterior. No Quadro 3, a seguir, além de apresentar o modelo proposto, também está 

disposto o modelo atual, a fim de estabelecer um comparativo entre eles. 

 
Quadro 3 – Diferença entre modelo atual e  modelo proposto 

MODELO ATUAL MODELO PROPOSTO 

Não havia método de priorização das necessi-

dades. 

Priorização das necessidades realizadas com 

base na Matriz de GUT, discutida em reuniões 

de grupo de trabalho. 

Falta de visibilidade do PTA e, por conseguin-

te, do planejamento pelos setores envolvidos. 

O PTA será disponibilizado através do geren-

ciador de projeto REDMINE que possibilitará 

a todos observarem o plano de metas do 

CLBI. 

Falta de direcionamento na execução do plano 

de metas previsto para o ano em exercício. 

Com a implementação do procedimento para 

elaboração do planejamento está inserida a 

fase para discussão das diretrizes estratégicas 

para cada ano, conforme os objetivos do 

CLBI, o cenário econômico e a política estra-

tégica do COMAER. 

Falta de mensuração dos resultados alcança-

dos pela execução do PTA. 

O procedimento de elaboração do planeja-

mento será acompanhado pelas metas estabe-

lecidas a partir de indicadores, que terão de 

ser apresentados bimestralmente para ser di-

vulgada a efetividade dos resultados. 

Procedimento manual de elaboração do plane-

jamento e, por conseguinte, do PTA a partir de 

envio de planilhas e documentos extensos. 
 

O procedimento de elaboração do planeja-

mento será todo eletrônico com inserção de 

dados no Redmine, com preenchimento de 

dados em módulos já pré-estabelecidos pela 

APC. 

Sem controle para auferir a eficiência e a efe-

tividade da execução das metas. 

Com a implementação do procedimento, será 

possível monitorar e auferir os resultados com 

as metas estabelecidas. 

Falta de sinergia entre os setores envolvidos 

na confecção do Programa de Trabalho Anual. 

Os envolvidos no processo terão de trabalhar 

em conjunto em virtude de definições e prio-

rização de acordo com a matriz utilizada. 
Confecção do plano no meio físico (papel). Confecção do plano meio virtual, digital. 

Ausência de repriorização das necessidades 

no transcorrer da execução do plano dificulta-

va o planejamento das modalidades e das 

atividades do setor de licitações para executar 

os processos durante o exercício. 

Repriorização das necessidades de acordo 

com os critérios estabelecidos com base na 

matriz de GUT, o que facilita a definição dos 

processos a ser executados, possibilitando os 

tipos de modalidades de licitações a ser utili-

zados. 

Falta de retroalimentação das informações 

para adequação ao plano. 

Com a implementação do procedimento e a 

utilização do novo fluxo do processo estão 

previstas a realimentação e a adequação do 

plano durante a execução. 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

Os fatores de planejamento pesquisados e analisados são enquadrados nos estudos 

dos autores citados e no referencial teórico adotado neste trabalho. A Nova Gestão Pública 
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emprega, entre outros, os seguintes elementos: orientação por objetivo e missão primordial da 

organização, catálise de todos os setores para a ação conjunta dirigida à resolução de proble-

mas, acompanhamento da execução e avaliação dos órgãos públicos com base em seus resul-

tados. 

De acordo com Oliveira (1999), reconhecer o planejamento como processo implica 

rejeitá-lo como uma atividade que se esgote na concepção de um plano, de um programa ou 

de um projeto. Esses são mecanismos instituídos para facilitar o cumprimento de metas, ou 

seja, estruturar recursos e ações voltados para certos objetivos que assim podem ser geridos de 

forma melhor. 

Explicam os autores, Osborne e Gaebler (1998), que se a gestão pública não for 

orientada pelos fatores acima descritos, e sim por regras e previsões orçamentárias definidas, 

o excesso de burocracia reduzirá o ritmo do cumprimento de metas, gerando ineficiência e 

desperdícios de recursos. 

Nessa perspectiva, os resultados desta pesquisa são relevantes não apenas para o 

CLBI mas também para todos os órgãos da Administração Pública que atualmente encontram, 

por um lado, grandes desafios ao se depararem com recursos cada vez mais escassos, 

possuindo, por outro lado, o dever de agir com eficiência e eficácia. Desse modo, o conforme 

Mathias (2010),planejamento constitui-se cada vez mais o instrumento ideal para a 

consecução dos objetivos do setor público. Sugere-se que outros estudos sejam efetuados, 

visando obter o grau de influência de cada fator estudado nos planejamentos efetuados pelos 

diversos órgãos públicos e privados. 

Assim, por considerar que o recurso mais importante da organização é o ser humano, 

pois é o principal responsável por viabilizar o alcance das metas e dos objetivos por meio do 

planejamento, ressalta-se o que preconiza Beckley (1968, p. 103): “A maioria das pessoas não 

planeja fracassar, fracassa por não planejar”. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DIRIGIDO À AMOSTRA DE SERVIDORES DO 

CLBI QUE ATENDERÃO AOS OBJETIVOS 1,3 E 4 

 

CENTRO DE LANÇAMENTO DA BARREIRA DO INFERNO 

 

Prezado Colaborador, 

                 Estamos utilizando este questionário para coletar os dados necessários 

para o meu  projeto de intervenção do Mestrado de Gestão Pública da UFRN. Por favor, 

responda às questões baseado em sua experiência como membro participante do processo de 

elaboração do PTA do CLBI. Não é necessária a identificação do formulário e todas as 

respostas serão tratadas de forma sigilosa, sendo que os dados coletados servirão para o 

aperfeiçoamento de nossa Instituição. 

                   O tema  é “O PLANEJAMENTO NO CENTRO DE LANÇAMENTO 

DA BARREIRA DO INFERNO: UMA PROPOSTA DE MELHORIA”, e tem como objetivo 

identificar  os elementos do planejamento do CLBI que influenciaram a execução das metas 

estabelecidas para cumprimento das atividades operacionais do Centro constantes no 

Programa de Trabalho do CLBI de 2011 a 2014. Para tanto, a sua contribuição reveste-se de 

fundamental importância para o tratamento do assunto. 

Muito obrigado pela colaboração!   

Atenciosamente, 

 

                                   CARLOS ALEXANDRE DA SILVA NETO 

 

Avenida Senador Salgado Filho, 3000 

Lagoa Nova, Natal - RN, 59078-970 

Centro de Ciências Social Aplicadas –CCSA 

Programa de Pós- Graduação em Gestão Pública- PPGP 

E-mail:casn74@yahoo.com.br 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA 

 

APÊNDICE A 

  

1) Sobre o assunto “Planejamento/Programa de Trabalho Anual (PTA)”, qual seria o 

seu nível de conhecimento quando da elaboração do PTA de 2011 a 2014? 

( ) Tenho um conhecimento bastante avançado sobre o assunto. 

( ) Sei pouco a respeito da matéria, mas o suficiente para as atividades 

administrativas. 

( ) Não tenho conhecimento sobre o assunto. 

2) Quando da elaboração do PTA por parte do seu setor, houve alguma orientação 

para que, durante sua confecção, focalizasse a missão do CLBI, bem como as diretrizes e 

prioridades do Comando: 

( ) Houve. 

( ) Não Houve. 

( ) Desconheço. 

3) Quanto à importância e eficácia do PTA para a execução orçamentária e para o 

cumprimento de metas do CLBI, como você o classifica? 

( ) Muito importante e muito eficaz. 

( ) Importante e eficaz. 

( ) Pouco importante e pouco eficaz. 

( ) Não faz diferença. 

4) Houve algum tipo de reunião ou trabalho em grupo que envolvesse o seu setor 

com os demais setores, no sentido de explicitar os objetivos, a metodologia ou a importância 

do PTA no cumprimento dos objetivos do CLBI? 

( ) Houve. 

( ) Não Houve. 
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( ) Desconheço. 

 

5) Quantas vezes você consultou o PTA da Unidade  para tomar conhecimento das 

prioridades da Direção do CLBI? 

( ) Uma vez. 

( ) Duas vezes. 

( ) Várias vezes. 

( ) Não tenho acesso. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DIRIGIDO À AMOSTRA DE SERVIDORES DA 

APC E SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CLBI QUE ATENDERÃO AOS 

OBJETIVOS 1,3 E 4 

  

CENTRO DE LANÇAMENTO DA BARREIRA DO INFERNO 

 

Prezado Colaborador, 

                 Estamos utilizando este questionário para coletar os dados necessários 

para o meu  projeto de intervenção do Mestrado de Gestão Pública da UFRN. Por favor, 

responda às questões baseado em sua experiência como membro participante do processo de 

elaboração do PTA do CLBI. Não é necessária a identificação do formulário e todas as 

respostas serão tratadas de forma sigilosa, sendo que os dados coletados servirão para o 

aperfeiçoamento de nossa Instituição. 

                   O tema é “O PLANEJAMENTO NO CENTRO DE LANÇAMENTO 

DA BARREIRA DO INFERNO: UMA PROPOSTA DE MELHORIA”,  e tem como objetivo 

identificar os elementos do planejamento do CLBI que influenciaram a execução das metas 

estabelecidas para cumprimento das atividades operacionais do Centro constantes no 

Programa de Trabalho do CLBI de 2011 a 2014. Para tanto, a sua contribuição reveste-se de 

fundamental importância para o tratamento do assunto. 

Muito obrigado pela colaboração! 

 

Atenciosamente, 

 

                                      CARLOS ALEXANDRE DA SILVA NETO 

 

Avenida Senador Salgado Filho, 3000 

Lagoa Nova, Natal - RN, 59078-970 

Centro de Ciências Social Aplicadas – CCSA 

Programa de Pós- Graduação em Gestão Pública- PPGP 

E-mail:casn74@yahoo.com.br 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA 

 

APÊNDICE B 

 

1) Em sua opinião as atividades desenvolvidas no seu setor foram balizadas ou 

influenciadas por algum tipo de  instrumento de planejamento do CLBI e como aconteceram ?   

Resposta:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) Quando da elaboração do PTA houve alguma orientação ou existiu normas ou 

procedimentos que balizassem a confecção desse programa na  elaboração do planejamento 

do CLBI de 2011 a 2014 ? 

Resposta:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3) Quando da elaboração do PTA houve  reuniões ou discussões sobre o plano de 

metas dentro do período citado e como aconteceram? 

Resposta:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4) Há algum tipo de mensuração dos resultados obtidos com o planejamento 

realizado no PTA que é do seu conhecimento? Caso não houve nenhuma ação, tem alguma 

sugestão ? 

Resposta:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5) Quando da elaboração das metas do PTA  como se desenhou o processo 

metodológico , bem como delimitou-se as necessidades e as prioridades para os anos de 2011 

a 2014 ? Caso houve algo procedimento ou processo cite ? 

Resposta:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6) Dentro do seu entendimento, qual foram os maiores fatores dificultadores no 

âmbito do CLBI, na execução do planejamento de 2011 a 2014 ? 

Resposta:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7) Após a execução do Programa de Trabalho Anual dos anos de 2011 a 2014 , como 

foi apresentado o desempenho da organização com relação as metas prevista para esse 

período ?Caso não houve nenhum retorno, tem alguma sugestão? 

Resposta:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO DIRIGIDO À AMOSTRA DE SERVIDOR 

DADIVISÃO DE PLANEJAMENTO DO DCTA QUE ATENDERÃO AO OBJETIVO 2 

E 4. 

 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNÓLOGIA DA AERONÁUTICA 

CENTRO DE LANÇAMENTO DA BARREIRA DO INFERNO 

 

Prezado Colaborador, 

                 Estamos utilizando este questionário para coletar os dados necessários 

para o um projeto de intervenção do Mestrado de Gestão Pública da UFRN. Por favor, 

responda às questões baseado em sua experiência como membro participante do processo de 

elaboração do Planejamento Setorial do DCTA. Não é necessária a identificação do 

formulário e todas as respostas serão tratadas de forma sigilosa, sendo que os dados coletados 

servirão para o aperfeiçoamento de nossa Instituição.   

                   O tema é “O PLANEJAMENTO NO CENTRO DE LANÇAMENTO 

DA BARREIRA DO INFERNO: UMA PROPOSTA DE MELHORIA”, e tem como objetivo 

identificar e  avaliar os elementos do planejamento do CLBI que influenciaram a execução 

das metas estabelecidas para cumprimento das atividades operacionais do Centro constantes 

no Programa de Trabalho do CLBI de 2011 a 2014. Para tanto, a sua contribuição reveste-se 

de fundamental importância para o tratamento do assunto. 

 

Muito obrigado pela colaboração! 

Atenciosamente, 

 

                                          CARLOS ALEXANDRE DA SILVA NETO 

 

Avenida Senador Salgado Filho, 3000 

Lagoa Nova, Natal - RN, 59078-970 

Centro de Ciências Social Aplicadas –CCSA 

Programa de Pós- Graduação em Gestão Pública- PPGP 

E-mail:casn74@yahoo.com.br 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA 

 

APÊNDICE C 

 

 

1) Em sua opinião as atividades desenvolvidas no seu setor foram balizadas ou 

influenciadas por algum tipo de  instrumento, norma ou instruções de planejamento do 

DCTA? Em Caso positivo, cite ás e explique como aconteceram ?   

Resposta:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) Após a execução dos Programas de Trabalho Anual dos anos de 2011 a 2014 , 

como foi demonstrado o desempenho das organizações subordinadas do DCTA com relação 

as metas prevista para esse período? Caso não houve nenhuma ação, tem alguma sugestão ? 

Resposta:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3) Quando da elaboração das metas do DCTA para as organizações subordinadas  

como se desenhou o processo metodológico , bem como delimitou-se as necessidades e as 

prioridades para os anos de 2011 a 2014 ? Caso houve algo procedimento ou processo, quais 

os fundamentos teóricos estavam balizando-os  ? 
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Resposta:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4) Dentro do seu entendimento, qual foram os maiores fatores dificultadores no 

âmbito do DCTA, incluindo as unidades subordinadas, na execução do planejamento de 2011 

a 2014 ? 

Resposta:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5) Quando da elaboração do planejamento do DCTA para as organizações 

subordinadas   houve reuniões ou discussões sobre o plano de metas dentro do período citado 

e como aconteceram? 

Resposta:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

ANEXOS  

 

 

 

ANEXO A – METAS E TAREFAS 2014 

METAS DA DIREÇÃO 

 

META PROPOSTA (MP) PRAZO ORIGEM 

Implementar, nos campos administrativo, operacional 

e de apoio, a melhoria dos processos, visando a 

máxima eficiência da gestão dos recursos disponíveis. 

Dez 2014 

 

META 

 PRÓPRIA 

Zelar pela disciplina, apresentação pessoal e preparo 

físico do efetivo, gerando motivação para o 

desempenho de suas atividades. 

Dez 2014 META 

 PRÓPRIA 

Manter os equipamentos de apoio e os sistemas do 

CLBI em perfeitas condições de uso, de forma a 

manter o Centro sempre em condições de operação, 

nos níveis estabelecidos no PNAE. 

Dez 2014 META 

SETORIAL 

Manter o controle da distribuição da legislação vigente 

e de publicações de assuntos do interesse da 

organização. 

 

Dez 2014 META 

 PRÓPRIA 

Cumprir os prazos estabelecidos para a elaboração 

e/ou remessa de documentos aos diversos órgãos, de 

acordo com as diretrizes do COMAER. 

Dez 2014 META 

 PRÓPRIA 

Adotar medidas que visem à otimização de uso dos 

recursos disponíveis, com ênfase na economia de 

víveres alimentícios, da energia elétrica e dos 

combustíveis, lubrificantes e viaturas. 

Dez 2014 META 

 PRÓPRIA 

Empenhar o montante necessário ao atendimento anual 

referente a todas as despesas previstas no orçamento 

de 2014, preferencialmente, até novembro de 2014. 

Dez 2014 META 

 PRÓPRIA 

 

METAS DA VICE-DIREÇÃO 

 

META PROPOSTA (MP) PRAZO ORIGEM 

Conclusão do sistema de indicadores gerenciais para o 

CLBI 

JUN/2014 

 

Jun 2014 META 

SETORIAL 

Realizar a modificação do Plano Diretor (PD) atual da OM, 

enviando ao DCTA a proposta da Organização referente à 

Modificação do PD do CLBI 

 

Jul 2014 META 

SETORIAL 

Promover estudos para a melhoria dos meios de Segurança 

de Voo. 

Dez 2014 

 

META 

 PRÓPRIA 

Revisão e atualização da Documentação de Segurança de Dez 2014 META 
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Voo.   PRÓPRIA 

Obtenção de capacitação na área de Gerenciamento de 

Risco e gestão ambiental. 

Dez 2014 DIRETRIZ 

ESTRATÉGIC

A 

Reformar e ampliar o espaço destinado à equipe de 

Segurança de Voo. 

Dez 2014 META 

 PRÓPRIA 

Implantar uma rede de comunicação de dados privativa, 

que envolva os meios de rastreio, telemedidas e 

meteorologia. 

Dez 2014 META 

 PRÓPRIA 

Adquirir novos sensores de velocidade de vento para 

substituir os atuais e aumentar os pontos de medidas. 

Dez 2014 META 

SETORIAL 

Executar a Modernização da Torre Anemométrica. Dez 2014 META 

 SETORIAL 

Adquirir um novo Sistema de Telecomando. Dez 2014 META 

 SETORIAL 

Receber e Implantar o Sistema de Terminação de Voo. Dez 2014 META 

 PROPRIA 

Projetar um sistema de monitoramento visual através de 

câmeras para apoio à decisão nos casos de terminação de 

voo. 

Dez 2014 META 

 PRÓPRIA 

Operacionalização do Sistema de Detecção de Descargas 

Elétricas Atmosféricas. 

Dez 2014 META 

PRÓPRIA 

Realizar exame clínico-coprológico dos manipuladores de 

alimentos. 

Dez 2014 META 

 PRÓPRIA 

Realizar exame clínico-laboratorial dos manipuladores de 

agentes químicos. 

Dez 2014 META 

 PRÓPRIA 

 

 

Realizar campanhas de doação de sangue junto ao 

HEMONORTE pelo menos duas vezes ao ano. 

Dez 2014 META 

 PRÓPRIA 

Realizar campanhas de ação social junto à comunidade 

vizinha ao CLBI ( Pium e Vila de Ponta negra) pelo menos 

duas vezes ao ano. 

Dez 2014 META 

 PRÓPRIA 

Programar palestras educativas na área de saúde para o 

efetivo do CLBI. 

Dez 2014 META 

 PRÓPRIA 

Dar continuidade ao programa de vacinação do efetivo. Dez 2014 META 

 PRÓPRIA 

Zelar pelo correto funcionamento das Divisões e 

Assessorias e pelo bem estar dos funcionários do CLBI. 

Dez 2014 META 

 PRÓPRIA 

Manter a certificação ISO 9001, e iniciar os serviços de 

implementação e certificação da Gestão Integrada  no 

CLBI. 

Dez 2014 DIRETRIZ 

ESTRATÉGIC

A 

METAS DO CONSELHO TÉCNICO OPERACIONAL (CTO) 

 

META PROPOSTA (MP) PRAZO ORIGEM 

Assessorar o Diretor do CLBI na construção do Prédio 

do Centro de Controle, Direção do CLBI e setores 

operacionais e administrativos. 

Dez 2014 

 

DIRETRIZ 

ESTRATÉGICA 
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METAS DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO (APC) 

 

META PROPOSTA (MP) PRAZO ORIGEM 

Coordenar o planejamento das metas e acompanhar a 

execução das mesmas, junto aos setores do CLBI, 

relativas ao exercício financeiro atual, de acordo com as 

necessidades de cada setor, com os recursos creditícios 

disponíveis. 

Dez 2014 META 

 PRÓPRIA 

Coordenar as ações referentes à análise, ao 

planejamento, à solicitação e ao controle dos recursos 

orçamentários e extra-orçamentários necessários. 

Dez 2014 META 

 PRÓPRIA 

Elaborar os Termos de Cooperação de Descentralização 

de Créditos –TCDC, celebrados entre o CLBI e a AEB, 

no presente exercício. 

Dez 2014 META 

 PRÓPRIA 

Acompanhar, controlar e enviar, ao DCTA e à AEB, os 

relatórios mensais e trimestrais dos TCDC de cada Ação 

Orçamentária celebrados pelo CLBI com aquela 

entidade ou outro órgão no âmbito federal. 

Dez 2014 META 

 PRÓPRIA 

Coordenar e elaborar a Proposta Orçamentária do 

COMAER para o CLBI, de acordo com as orientações 

do DCTA e do Estado-Maior da Aeronáutica. 

Dez 2014 META 

 PRÓPRIA 

Acompanhar a disponibilidade de créditos 

orçamentários, oriundos do Tesouro e de outras fontes, 

em função das metas estabelecidas para cada ano. 

Dez 2014 META 

 PRÓPRIA 

Assessorar o Coordenador da Ação 20XC 

(Funcionamento do CLBI) nos preenchimentos e 

acompanhamentos mensais do SIOP. 

Dez 2014 META 

 PRÓPRIA 

 

         METAS DA SECRETARIA DA DIREÇÃO (SECDIR) 

 

META PROPOSTA (MP) PRAZO ORIGEM 

Controlar o PLAMTAX. Dez 2014 META 

 PRÓPRIA 

Controlar os gastos com diárias, ajudas de custo e 

passagens aéreas. 

Dez 2014 META 

 PRÓPRIA 

Controlar o esforço aéreo PMP do CLBI. Dez 2014 META 

 PRÓPRIA 

         METAS DA ASSESSORIA JURÍDICA (AJUR) 

 

META PROPOSTA (MP) PRAZO ORIGEM 

Enviar Ofício ao II COMAR, nos meses de janeiro e 

julho, com levantamento de informações para o Boletim 

de Justiça. 

Dez 2014 

 

META 

 PRÓPRIA 

 

METAS DA SCS 

 

Participar no planejamento e na coordenação da 

confraternização da OM de encerramento do ano. 

Dez 2014 

 

META 

PRÓPRIA 

Apoiar a divulgação dos torneios e eventos desportivos do 

CLBI. 

Dez 2014 

 

META 

PRÓPRIA 
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Realizar atividades (culturais e sociais) comemorativas do 

aniversário da Organização. 

Dez 2014 

 

META 

PRÓPRIA 

Realizar exposição estática de foguetes e quadros entre 

outras atividades da “Semana da ASA”. 

Dez 2014 

 

META 

PRÓPRIA 

Manter atualizado o acervo fotográfico e histórico das 

atividades do CLBI. 

Dez 2014 

 

META 

PRÓPRIA 

Organizar eventos de apresentação e despedida de servidores 

transferidos. 

Dez 2014 

 

META 

PRÓPRIA 

Coordenar as visitações de escolas e universidades à OM, 

buscando despertar o interesse público externo para as 

profissões ligadas à Aeronáutica e às atividades 

Aeroespaciais. 

Dez 2014 

 

META 

PRÓPRIA 

Coordenar e controlar todas as atividades que envolvam a 

imprensa, de forma a divulgar as atividades deste Centro, de 

acordo com os interesses do COMAER. 

Dez 2014 

 

META 

PRÓPRIA 

Criar e controlar caixas de sugestões para maior contato com 

o público interno. 

Dez 2014 

 

META 

PRÓPRIA 

Criar uma filmoteca com diversos filmes de atividades das 

Unidades, bem como filmes institucionais da própria OM e 

de outras. 

Dez 2014 

 

META 

PRÓPRIA 

Produzir manual de facilidades para orientação do pessoal 

transferido, pessoal em manobras militares e /ou visitantes, 

bem como folder institucional. 

Dez 2014 

 

META 

PRÓPRIA 

Confeccionar, anualmente, a Revista Lançador. Dez 2014 META 

PRÓPRIA 

 

 

METAS DA SEÇÃO DE CONTROLE INTERNO (SCI) 

 

META PROPOSTA (MP) PRAZO ORIGEM 

Atualizar a normatização interna de todas as atividades 

desempenhadas pelos servidores pertencentes ao efetivo da Seção 

de Controle Interno, definindo incumbências, responsabilidades e 

prazos, conforme cada caso. 

Dez 

2014 

META 

PRÓPRIA 

Melhorar desempenho nos procedimentos de formação, indexação e 

autuação dos Processos Administrativos de Gestão realizados pelos 

diversos setores da Unidade. 

Dez 

2014 

META 

PRÓPRIA 

Orientar, juntamente com a SLC, a elaboração de Projetos Básicos 

e Termos de Referência, em conformidade com a Legislação 

vigente e recomendações da CJU/RN. 

Dez 

2014 

META 

PRÓPRIA 

Melhorar o desempenho nos procedimentos de acompanhamento e 

informação, por parte dos diversos setores da Unidade, das 

atividades previstas no Calendário Administrativo do CLBI para o 

ano de 2014. 

Dez 

2014 

META 

PRÓPRIA 

Acompanhar, juntamente com a SER, as atividades relacionadas a 

movimentação de bens móveis permanentes da Unidade, seja em 

passagens de cargo, exame de material para fins de descarga ou 

Dez 

2014 

META 

PRÓPRIA 
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movimentações internas e externas, visando o aprimoramento dos 

registros físicos e contábeis. 

Programar reuniões de acompanhamento das fiscalizações relativas 

a todos os contratos em vigor, com estrita observância das 

obrigações dos contratados. 

Dez 

2014 

META 

PRÓPRIA 

Providenciar, junto aos setores responsáveis, no mínimo, uma 

alienação de materiais permanentes descarregados sob a guarda da 

Seção de Serviços Gerais. 

Dez 

2014 

META 

PRÓPRIA 

Realizar, mensalmente, nas Reuniões de Prestação de Contas, para 

acompanhamento e aprimoramento dos trabalhos administrativos. 

Dez 

2014 

META 

PRÓPRIA 

Realizar uma Auditoria Interna em 2014, conforme cronograma 

existente no Calendário Administrativo da UG. 

Dez 

2014 

META 

PRÓPRIA 

Coordenar a Confecção do Relatório de Gestão de 2014 (dez/14). Dez 

2014 

META 

PRÓPRIA 

        

 METAS DA COMPANHIA DE INFANTARIA ISOLADA (CINFAI) 

 

META PROPOSTA (MP) PRAZO ORIGEM 

Realizar o 1º TACF militares CLBI MAR/2014 META 

PRÓPRIA 

Realizar o 2º TACF militares CLBI OUT E 

NOV/2014 

META 

PRÓPRIA 

Realizar a instrução de ordem unida ABR/2014 META 

PRÓPRIA 

Realizar a instrução de ordem unida armada JUN/2014 META 

PRÓPRIA 

Realizar o 1º PIPAT MAR/2014 META 

PRÓPRIA 

Realizar o 2º PIPAT AGO/2014 META 

PRÓPRIA 

Executar a 1ª marcha a pé ABR/2014 META 

PRÓPRIA 

Executar a 2ª marcha a pé OUT/2014 META 

PRÓPRIA 

Realizar o curso de formação de brigadista em contra 

incêndio 

ABR/2014 META 

PRÓPRIA 

Realizar a instrução para o tiro com HK-33 e PT-92 

(TMB) 

MAIO/2014 META 

PRÓPRIA 

Realizar a instrução de tiro com pistola PT-92 (TMA) JUL/2014 META 

PRÓPRIA 

Revitalizar o alojamento dos soldados. JUL /2014 META 

SETORIAL 

Modernizar o sistema de Vigilância eletrônica OUT/2014 META 

SETORIAL 
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 METAS DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA (DAM) 

 

META PROPOSTA (MP) PRAZO ORIGEM 

Atualizar o Mapa de Competências do Centro JUN/2014 META 

SETORIAL 

Realizar o mínimo de 70% das ações de capacitação 

planejadas para o exercício de 2013 

DEZ/2014 META 

PRÓPRIA 

Executar o mínimo de 95% do total do orçamento do 

exercício em todas as ações 

DEZ/2014 META 

PRÓPRIA 

Atingir o índice mínimo de 90% de satisfação de 

necessidades alimentares do efetivo. 

DEZ/2014 META 

PRÓPRIA 

Contratação de serviço de locação de ambulância com 

suporte avançado de UTI para apoio às operações 

JUN/2014 META 

PRÓPRIA 

Registrar preços para aquisição de material de consumo de 

copa e cozinha 

ABR/2014 META 

PRÓPRIA 

 

Registrar preços para aquisição de gases para a seção de 

subsistência e divisão operacional 

DEZ/2014 META 

PRÓPRIA 

Registrar preços para aquisição de gêneros alimentícios ABR/2014 META 

PRÓPRIA 

Prorrogação ou contratação do serviço de lavagem de 

roupas 

ABR/2014 META 

PRÓPRIA 

Prorrogação ou contratação de serviço de manutenção das 

câmaras frigoríficas da SSU 

DEZ/2014 META 

PRÓPRIA 

Executar as prorrogações/contratações de serviços e 

registros de preços provenientes das necessidades do Centro 

DEZ/2004 META 

PRÓPRIA 

 

 

METAS DA DIVISÃO DE APOIO E INFRAESTRUTURA (DAI) 

 

METAS DA SEÇÃO DE ELETRICIDADE (SEL)  

META PROPOSTA PRAZO 

Confecção de um projeto básico para a contratação do serviço de 

manutenção corretiva e preventiva na rede elétrica de baixa tensão e sistemas 

de iluminação e aterramento associados 

MAI/2014 

Elaborar PAM para aquisição de materiais necessários à manutenção elétrica 

do CLBI (Itens de consumo) 

MAR/2014 

Confecção de um projeto básico para a contratação de serviço de manutenção 

preventiva dos transformadores do CLBI 

JUL/2014 

Confecção de um projeto básico para a contratação de serviço de manutenção 

preventiva e corretiva dos grupos geradores do CLBI 

FEV/2014 

Confecção de um projeto básico para a contratação de serviço de construção 

de uma subestação aérea para alimentar STI e STC com fornecimento de 

equipamentos 

JUL/2014 

Confecção de um projeto básico para a contratação de serviço de substituição 

da redes elétricas aéreas que cruzam a RN-063 por redes subterrâneas 

SET/2014 

 

 

METAS DA SEÇÃO DE TRANSPORTES (STR)  

META PROPOSTA PRAZO 

Realizar Registro de Preço para aquisição de pneus, peças, serviços DEZ/2014 
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pneumáticos e  lubrificantes visando a manutenção preventiva da frota de 

veiculos CLBI. VIGOR 

Contratação de Empresa Especializada para realizar os Serviços de 

manutenção corretivas, com fornecimento de peças, nas viaturas da frota do 

CLBI. 

DEZ/2014 

Aquisição de novos tanques de combustíveis equipados com SKID de 

abastecimento, para STR e KF. 

DEZ/2014 

Contratação de Empresa especializada para implantação de sistema 

pneumático de ferramentas. 

DEZ/2014 

Realização de Registro de Preço para contratação de empresa especializada 

visando a elevação de categoria de CNH de “B” para “D”, visando manter a 

qualificação dos condutores das conduções de transporte de efetivo e 

Caminhão Contra Incêndio. 

DEZ/2014 

 

 

METAS DA DIVISÃO DE OPERAÇÕES (DOP) 

 

META PROPOSTA (MP) PRAZO ORIGEM 

Planejar e Executar Operações de 

Lançamento/Rastreamento/Resgate 
Conforme 

Calendário 

Operacional 

META 

PRÓPRIA 

Planejar e Executar 4 Operações de Treinamento 
META 

PRÓPRIA 

Planejar e Executar Apoio às Operações no CLA 
META 

PRÓPRIA 

Solicitação de horas PMP para 2015 Maio2014 
META 

PRÓPRIA 

Enviar à DOP do DCTA as Fichas de Planejamento de 

Operação / Exercício (FPOE) para 2015 
Julho 2014 

META 

PRÓPRIA 

Promover a implementação de VOIP para Vídeo 

Conferência. 
Dez 2014 

META 

PRÓPRIA 

Atualização dos contratos das Telefonias fixa e móvel Agosto 2014 
META 

PRÓPRIA 

Atualizar o Sistema SIGO (Sistema Integrado de 

Gerenciamento Operacional) 
Dez 2014 

META 

PRÓPRIA 

 

Revitalizar o sistema operacional de CFTV Operacional Dez 2014 
META 

PRÓPRIA 

Revitalizar o sistema de sonorização operacional 

externa 
Dez 2014 

META 

PRÓPRIA 

Adquirir material para manutenção corretiva dos sistemas em 

Operação 
Dez 2014 

META 

PRÓPRIA 

Licitação para execução da obra de Interligação com a RNP 

(Rede Nacional de Pesquisa) 
Dez 2014 

META 

PRÓPRIA 

Desenvolvimento do Sistema de Ficha de Incidentes - 

SISQUA 
Abr 2014 

META 

PRÓPRIA 

Desenvolvimento do Sistema de Controle de Presença Abr 2014 
META 

PRÓPRIA 

Desenvolvimento do Sistema Livro de Oficial de Dia Mar 2014 
META 

PRÓPRIA 

Elaboração do Plano de Migração para Software Livre no 

CLBI 
Mai 2014 

META 

PRÓPRIA 
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Desenvolvimento do Sistema de Votação de Servidor Padrão Jun 2014 
META 

PRÓPRIA 

Melhoramento de Mapas e Procedimentos Jun 2014 
META 

PRÓPRIA 

Substituição de ativos de rede Jun 2014 
META 

PRÓPRIA 

Atualização do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - 

PDTI 
Ago 2014 

META 

PRÓPRIA 

Reorganização da sala dos servidores Out 2014 
META 

PRÓPRIA 

Desenvolvimento do Sistema para gerenciamento de 

capacitação de servidores 
Out 2014 

META 

PRÓPRIA 

Melhoria No Monitoramento Dos Ativos, Serviços E 

Servidores 
Out 2014 

META 

PRÓPRIA 

Substituição/Implantação de novo cabeamento Estruturado nas 

edificações do Centro 
Nov 2014 

META 

PRÓPRIA 

Modernização da infra-estrutura de rede com novos 

equipamentos 
Dez 2014 

META 

PRÓPRIA 

Reforma e adequação do Laboratório de Metrologia, conforme 

previsto na NTS 9-10 
Dez 2014 

META 

PRÓPRIA 

 

 

Modernizar (substituição) alguns dos instrumentos de medição 

do Centro 
Dez 2014 

META 

PRÓPRIA 

Aquisição de alguns padrões para calibração de Instrumentos Dez 2014 
META 

PRÓPRIA 

Terceirizar o serviço de manutenção dos sistemas de apoio de 

solo 
Set 2014 

META 

PRÓPRIA 

Gerenciar e coordenar as ações relativas aos planos de 

manutenções e o apronto das Seções subordinadas, visando 

atender as Operações de Lançamento conforme Cronograma 

Dez 2014 
META 

PRÓPRIA 

Avaliar e apresentar as necessidades operacionais de recursos 

humanos e materiais 
Maio 2014 

META 

PRÓPRIA 

Promover as atualizações dos procedimentos de manutenção Dez 2014 
META 

PRÓPRIA 

Executar as manutenções previstas conforme os procedimentos Dez 2014 
META 

PRÓPRIA 

Preparar os meios de preparação e de integração, conforme os 

Planos de Operações 
Dez 2014 

META 

PRÓPRIA 

Promover as atualizações dos procedimentos de manutenção Dez 2014 
META 

PRÓPRIA 

Executar as manutenções previstas conforme os procedimentos Dez 2014 
META 

PRÓPRIA 

Preparar os meios de lançamentos e de apoio, conforme os 

Planos de Operações 
Dez 2014 

META 

PRÓPRIA 

Planejar e executar, no âmbito do CLBI, as ações necessárias 

para a recondução do Acordo Brasil ESA 
Set 2014 

META 

PRÓPRIA 

Planejar e Executar Operações de Rastreamento com o CSG 

(11 previstas) 

Conforme 

Calendário 

Operacional 

META 

PRÓPRIA 

Faturar os serviços de natureza fixa referente à prestação de Janeiro e julho META 
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serviços ao CSG e enviar ao CSG, DCTA e CABE PRÓPRIA 

Preparar os sistemas da ESA instalados no CLBI para auditoria 

do cliente (CRTO) 

Conforme 

calendário do 

cliente 

META 

PRÓPRIA 

Planejar e gerenciar o envio ao Laboratório de Metrologia do 

CSG de instrumentos de medição da ESA para calibração 

Conforme 

calendário do 

cliente 

META 

PRÓPRIA 

Enviar para o CSG os relatórios de gerência dos meios da ESA 

Março, junho, 

setembro e 

dezembro 

META 

PRÓPRIA 

Realizar as ações necessárias para a modernização do Sistema 

de Sincronização da ESA 

Conforme 

calendário do 

CSG 

META 

PRÓPRIA 

Solicitar a autorização de entrada no CLBI dos especialistas 

estrangeiros para intervenção nos meios da ESA 

Conforme 

calendário do 

CSG 

META 

PRÓPRIA 

Atualizar o Plano de Manutenção dos equipamentos da ESA  Junho 2014 
META 

PRÓPRIA 

Coordenar a manutenção preventiva anual  do Onduleur junto 

ao CSG e à Schneider do Brasil 
Agosto 2014 

META 

PRÓPRIA 

Comunicar ao CGNA toda modificação do calendário 

operacional do CSG 

Janeiro a 

dezembro 

META 

PRÓPRIA 

Projeto para contratação de manutenção preventiva dos 

radares. 
Agosto 2014 

META 

PRÓPRIA 

Realizar os rastreamentos previstos no calendário operacional 

de 2014 

Janeiro a 

dezembro 

2014 

META 

PRÓPRIA 

Modernização do STDL Abril 2014 
META 

PRÓPRIA 

Realizar a modernização dos subsistemas de telemetria, 

servomecanismos do radar Adour 
Maio 2014 

META 

PRÓPRIA 

Realizar rastreios relativos às operações do calendário 

operacional de 2014 

Abril a 

Dezembro 

2014 

META 

PRÓPRIA 

Realizar treinamento de capacitação operacional dos novos 

operadores do radar Adour 

Abril a 

dezembro 

2014 

META 

PRÓPRIA 

Realizar a atualização dos procedimentos operacionais da SLA 

para adequá-los às modernizações dos servomecanismos e 

telemetria 

Dezembro 

2014 

META 

PRÓPRIA 

Realizar a modernização dos subsistemas de telemetria, 

servomecanismos e alimentação do radar Bearn 

Abril 

2014 

META 

PRÓPRIA 

Elaborar novos procedimentos de manutenção para contemplar 

as modernizações do radar Bearn 

Agosto 

2014 

META 

PRÓPRIA 
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OPERAÇÕES DE TESTES E EXPERIMENTOS EXTERNOS   

 

NOME PERIODO VEÍCULO OBSERVAÇÕES 

Operação São 

Lourenço 
26 mai até 18 jun 2014 VS-40 

Ensaio em voo da Plataforma 

Orbital Recuperável – SARA, com 

ponto de impacto próximo à ilha 

de Fernando de Noronha. Haverá 

resgate da carga útil. CLA será 

remoto. 

 

 

 

OPERAÇÕES DE APOIO AO CLA 

 

NOME PERIODO VEÍCULO OBSERVAÇÕES 

Operação 

Raposa 
04 até 26 fev 2014 

VS-30 equipado 

com uma carga 

tecnológica do 

INPE 

O CLBI participará deslocando técnicos 

para o CLA. No entanto, devido a 

impossibilidade de funcionamento dos 

radares Adour e Bearn, não fará 

remotamente o rastreio radar. 

ÁGUIA 

1/2014 
14 até 25 abr 2014 1 FTI 

O CLBI participará deslocando técnicos 

para o CLA. 

SANTA 

BÁRBARA 

1/2014 

01 jul até 22 ago 

2014 
Mock-up VLS1 

O CLBI participará deslocando técnicos 

para o CLA. 

ÁGUIA 

2/2014 
11 até 22 ago 2014 1 FTI 

O CLBI participará deslocando técnicos 

para o CLA. 

SANTA 

BÁRBARA 

2/2014 

20 out até 12 dez 

2014 

Protótipo 

VSISNAV 

O CLBI participará deslocando técnicos 

para o CLA. 

 

OPERAÇÕES INTERNAS (de treinamento) 

 

NOME PERÍODO VEÍCULO OBSERVAÇÕES 

Op. Barreira X 14 a 17 Abr 02 FTB NIL 

TANGARÁ 1/2014 04 até 08 ago 01 FTI NIL 

TANGARÁ 2/2014 29 set até 03 out 01 FTI NIL 

Op. Barreira XI 24 a 28 novembro 01 FTB NIL 
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     ANEXO B – PROCEDIMENTO PRO-APC–XX 

 

 

1 OBJETIVO E APLICAÇÃO 

 

Este documento tem por objetivo Estabelecer preceitos para regulamentar as atividades para 

elaboração e acompanhamento do Programa de Trabalho Anual (PTA) a qual é o principal 

instrumento de planejamento do CLBI. 

 

2  DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 

a) RICA 21-189/2013 - Regimento Interno do CLBI; 

b) RCA 12-1/2014 – Regulamento de Administração da Aeronáutica (RADA); 

c) Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; 

d) Lei 8.666/93 – Lei que regulamenta os procedimentos licitatórios e contratos 

Administrativos; e 

e) LOA – Lei de Diretrizes Orçamentárias 

f) DCA 11-1 - Sistemática de Planejamento Institucional 

 da Aeronáutica 

g) DCA 11-53 – Elaboração do Programa de Trabalho do DCTA 

h) PLOA – Proposta da Lei de Diretrizes Orçamentarias 

 

 

 

3 CONCEITUAÇÕES 

  

3.1 DEFINIÇÕES 

 

a) Cópia Controlada - É um documento ou dado no qual a distribuição é controlada. Desta 

forma, novas versões são sempre encaminhadas às áreas que têm cópias controladas; 

b) Cópia Não-Controlada - É um documento ou dado no qual a distribuição da cópia não é 

controlada, não tendo nenhuma validade para o SGI. Serve para treinamentos; 

c) Documento – É qualquer meio para registro de informação (papel, ótico, magnético, 

eletrônico, etc.), que permite, a qualquer momento, sua recuperação e uso; 

d) Procedimento - Forma especificada de executar uma atividade ou um processo; 

e) SIAFI – Sistema de Administração Financeira do Governo Federal; 

f) Setores requisitantes - São considerados Setores Requisitantes aqueles cadastrados no 

“Sistema ÁBACUS”; 

g) Provedores - São considerados Provedores aqueles cujas características funcionais os 

distinguem para a centralização das atividades de controle, solicitação, recebimento, guarda e 

distribuição do material ou execução de serviços específicos. 

h) Gestores – é o Agente da Administração que tem atribuições e funções definidas em leis, 

regulamentos, regimentos ou outras disposições ou normativos legais. Qualquer pessoa física 

a que se tenha atribuído competência para exercer atividade administrativa, de acordo com a 

legislação em vigor, é um agente executor e nesta condição responde pelos atos e pelos fatos 

administrativos resultantes de sua ação ou sua omissão ; 

h) Fiscal de Contrato- ; é o Agente da Administração, designado pela autoridade competente, 

com conhecimento técnico ou específico do objeto contratado, para atuar como representante 

da Unidade no acompanhamento e na fiscalização da execução de instrumentos contratuais 
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(empenhos, contrato, termo de ajuste, termo aditivo, termo de acordo, instrumentos 

congêneres, outros), desde o início até o término da sua vigência 

i) Setores Solicitantes – Setores responsáveis em solicitar serviços ou matérias para atender as 

missões operacionais do CLBI 

j)  Programa de Trabalho Anual - é o documento elaborado, anualmente, por todas as 

Organizações do COMAER, através do qual se definem as metas e tarefas, a serem cumpridas 

por uma Organização, no período de um exercício financeiro, abrangendo os projetos e 

atividades necessários ao cumprimento da missão da OM. É por intermédio deste programa 

que poderá ser avaliada a gestão dos recursos a cargo das UG, nos aspectos de 

economicidade, eficiência e eficácia, propiciando elementos para a organização e 

apresentação da Tomada de Contas Anual (TCA), a ser submetida ao Tribunal de Contas da 

União (TCU). 

l)  Processo de Gestão - trata-se do processo que deve ser identificado, mapeado e analisado 

para que o Agente da Administração possa determinar se a Organização está ou não 

caminhando para alcançar seus objetivos. Constitui-se no sequenciamento de atividades, 

tarefas e ações, estruturado sob a forma do ciclo planejamento, execução, controle e ação, 

estabelecido para propiciar contínua melhoria da efetividade da governança da Organização. 

m) Projeto - é um esforço temporário empreendido para criar um produto, processo, serviço 

ou resultado exclusivo. Trata-se de um conjunto de atividades ou medidas planejadas para 

serem executadas com responsabilidade de execução definida, a fim de alcançar determinados 

objetivos, dentro de uma abrangência definida, num prazo de tempo limitado e com recursos 

específicos. 

n) Termo de Referência – Documento que expressa uma necessidade de material e serviços 

comuns para futura contratação através da modalidade pregão ou por dispensa de licitação de 

acordo com a Lei. 8.666/93. 

 

3.2 SIGLAS 

 

a) COMAER - Comando da Aeronáutica; 

b) DCTA - Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial; 

c) CLBI - Centro de Lançamento da Barreira do Inferno; 

d) SGI - Sistema de Gestão Integrada; 

e) SIAFI  - Sistema de Administração Financeira do Governo Federal; e 

f) APC - Assessoria de Planejamento e Coordenação. 

G)DCA- Diretriz do Comando da Aeronáutica. 

 

4. MEIOS NECESSÁRIOS 

 

4.1 PESSOAL 

 

Os militares e civis dos setores solicitantes juntamente com a APC e a Direção são os 

envolvidos na elaboração e confecção do PTA do CLBI. 

 

4.2 MATERIAL 

 

Como materiais de trabalho, deve se ter acesso a computador para acesso ao sistema 

ÁBACUS e SIGADAER para acompanhamento dos processos pertinentes aos processos de 

gestão e metas envolvidos no processo do planejamento. 

 

 

 

 



102 

 

5  DESENVOLVIMENTO DO DOCUMENTO 
 

5.1 ATRIBUIÇÕES 

 

5.1.1 É de responsabilidade dos Chefes de Divisão, juntamente com as assessorias de 

determinar os setores solicitantes responsáveis para fornecer informações e necessidades para 

compor o  plano de metas. 

 

5.1.2 Ressalvados os casos considerados de emergência, o atendimento das necessidades dos 

diversos setores da Unidade seguirá as prioridades estabelecidas no Plano de Trabalho de 

Anual – PTA para o exercício em vigor. 

 

5.1.3 É responsabilidade dos setores solicitantes elaborarem suas necessidades do ano T e 

enviar via cadeia de comando para APC até o dia 30 de setembro do ano T-1 fins possibilitar 

consolidação das necessidades e consequentemente do plano de metas. 

 

5.1.4 Os setores solicitantes terão de enviar suas necessidades e metas de acordo com a 

metodologia da matriz de GUT ,conforme Anexo A do procedimento. A Gravidade , Urgência 

e Tedência das necessidades terão de definidas  juntamente com cada chefe de Divisão . 

 

5.1.5 Os chefes de cada Divisão é o responsável de consolidar as suas respectivas 

necessidades priorizadas e enviar à APC. 

 

5.1.6  O chefe da APC e o responsável de consolidar as necessidade priorizadas de cada 

Divisão para em reunião de grupo com alta Direção definir a prioridade das metas segundo os 

critérios utilizados pela matriz. 

 

5.1.7 O Diretor do CLBI tem a prerrogativa de alterar as prioridades das necessidades de 

acordo com a sua prioridades e diretrizes emanadas de estancias superiores. 

 

 5.1.8 É de responsabilidade do chefe da APC de consolidar todas as informações necessárias 

para confecção do documento Programa de Trabalho Anual (PTA). 

 

5.2 PROCEDIMENTO PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO 

 

5.2.1 As metas deverão ser priorizadas na suas respectivas Divisões até 30 de agosto do T-1 

.De acordo com a metodologia e orientações prescritas no presente procedimento. 

 

5.2.2  As metas  emanadas dos setores solicitantes, após aprovação dos respectivos chefes de 

Divisão, deverão ser consolidadas pela APC para futuras reuniões com a Direção. 

 

5.2.3 O Chefe da APC terá até o dia 30 de outubro do ano T-1 para elaborar a minuta do PTA  

do ano T para enviar ao DCTA para aprovação. 

 

5.2.4 As reuniões para definição serão realizadas quantas vezes forem necessárias até 

definição final pela Direção da minuta do plano de metas que seguira para aprovação do 

grande comando. 

 

5.2.5 Os envolvidos nas reuniões de priorização contará com a participação do Diretor, Vice-

Diretor, chefes de Divisão, chefe da APC, Assessorais da Direção e chefe da Seção de 

Licitações e Contratos. 

 



103 

 

5.2.6 As metas que dependerem de processo de gestão para aquisição de bens e serviços 

deverão ser elaborados os termos de referência e projetos e entregues até 31 de dezembro do 

ano T-1 para que possa dar inicio as seus respectivos processos licitatórios. 

 

5.2.7 Os demais documentos e informações que irã compor o PTA deverão seguir o que 

determina a DCA 11-53 diretriz responsável em determinar e orientar a elaboração do 

Programa de Trabalho. 

 

5.2.8 Nas reuniões para determinar as metas do PTA deverá ser considerada as metas setoriais 

do DCTA ( PLANSET) as quais entrarão como prioridade elavada. 

 

5.3 PROCEDIMENTO PARA DEFINIÇÃO DA PRIORIDADES DAS METAS 

 

5.3.1 As metas consolidadas em cada Divisão seguirão os critérios de priorização da matriz de 

GUT. 

 

5.3.2 As metas deverão ser definidas seguindo as definições de Gravidade, Urgência e 

Tendência de acordo com  a planilha do Anexo A com os setores solicitantes nas suas 

respectivas Divisões. 

 

5.3.3 Deverá ser levado em consideração na elaboração das metas o que está previsto na 

PLOA para o Centro no ano T em termos orçamentários e financeiros , para que as  metas 

tornem possíveis de ser atingidas. 

 

5.3.4 A Gravidade, Urgência e Tendência das metas que irão compor o plano de metas da 

divisão, deverá ser orientada de acordo com a missão do CLBI e seus objetivos estratégicos 

estipulados pelo Plano Setorial do DCTA (PLANSET) 

 

5.3.5 Cada divisão deverá realizar reuniões com seus respectivos grupos de trabalho para 

definição das prioridades das suas metas a qual essas reuniões deverão ser registradas de 

acordo com os procedimentos da qualidade definidos pela Seção de Gestão Integrada da 

Qualidade -SGI 

 

5.3.6 Todas as metas elaboradas terão de ser possíveis de ser mensuradas para futuro 

acompanhamento e monitoriamento através de indicadores de desempenho. 

 

5.3.7 Todas as metas propostas deverão conter prazos as quais não poderão ultrapassar de 

quatro anos. Havendo a necessidades de metas superior a esse período, deverá ser levado ao 

conhecimento do DCTA para orientações especificas. 

 

5.4 PROCEDIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO E  MONITORIAMENTO DAS 

METAS DO PTA 

 

5.4.1Deverá ser apresentado pela APC o desenvolvimento das   metas do PTA mensalmente 

em reuniões da administração que ocorrem por ocasião da prestação de contas. 

 

5.4.2 A medição das metas será realizado através do indicador INDPTA, Anexo B, que será 

composto por outros indicadores que refletirão o desempenho do plano de metas do CLBI e 

das metas setoriais do DCTA. 
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5.4.3  Os resultados  obtidos serão avaliados pela APC para possíveis ajustes das metas 

quanto a prazos e ou mudanças de prioridades a depender de orientações emanadas pela 

Direção ou DCTA. 

 

5.4.4 Após a medição dos indicadores deverão ser disponibilizados no Redmine para 

conhecimento dos envolvidos no processo da confecção do plano. 

 

5 4.5 O Programa de Trabalho Anual deverá ser disponibilizado para consulta no Redmine 

para todo efetivo do Centro. 

 

5.4.6 Através do módulo relatório do Redmine deverá ser elaborados relatórios das metas do 

CLBI por divisão para que possa visualizar o desenvolvimento das mesmas.     

 

 

6. REGISTRO 

 

Os registros dos relatórios e possíveis alterações do Programa de Trabalho Anual  serão todos 

registrados no REDMINE. 
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ANEXO C – MODELO DE CONTROLE DE MEDIÇÃO 

 

 

 Nome do Indicador  Indicador de desempenho da 

Execução do PTA/DCTA 

 Descrição  Avaliar o número de metas inseridas 

no Programa de Trabalho da Unidade(PTA)  foram 

cumpridas. 

 Tipo de Indicador  ( X  ) Estratégico - o quanto a OM se 

encontra na direção da consecução de sua Visão. 

 (  ) Eficiência - a proporção de recursos 

consumidos com relação as saídas dos processos. 

 (  ) Eficácia – mede a satisfação dos clientes e as 

características do produto/serviço. 

 (   ) Impacto – focam as consequências dos 

produtos/serviços (fazer a coisa certa da maneira certa) 

 (   ) Capacidade – mede a capacidade de 

resposta de um processo (saídas produzidas por unidade de tempo). 

 Responsável pela 

Medição e Repasse dos Dados à SGI 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX 

                        Chefe da APC 

 Local da Medição  Processo Direção 

 Instrumento de Coleta  Acompanhamento das metas do PTA. 

 Periodicidade da Medição  Mensal 

 Métrica  Número de metas alcançadas 

mensalmente , conforme acompanhamento da 

execução dos projetos/atividades listadas no PTA. 

 Fórmula  (FAM)  =  Fluxo de Atendimento das 

Metas 

= Numero de Metas Próprias * 1+ Número de 

Metas Setorias*2 

3 

  

 Meta  > 70 % de Lançamentos conformes 
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MÊS  CEO (%) 

JAN - 

FEV - 

MAR - 

ABR - 

MAI - 

JUN - 

JUL - 

AGO - 

SET - 

OUT - 

NOV - 

DEZ - 

CEO (12 

meses) 

 

 

 Nota de desempenho X Classificação 

Resultado: 

NOTA de desempenho 

Avaliação do Processo 

DIREÇÃO 
Classificação 

             80 a 100 % 

  Seção de melhoria 

fortemente integrado; resultados 

muito bom quando comparado com 

referência de excelência 

       Verde 

             50 e < 80 % 

 Seção de melhoria 

em uso, bons resultados e tendência 

de melhorias sustentadas 

        Amarelo 

            35  e < 50% 

 Abordagem 

sistemática baseada em correção de 

problema; poucos dados disponíveis 

sobre resultados de melhorias 

                      Vermelho 

             0 a < 35 % 

 Nenhuma abordagem 

sistêmica evidenciada, nenhum 

resultado, resultados pobres ou 

resultados imprevisíveis. 

        Preto 
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 APRESENTAÇÃO GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 ANÁLISE DOS DESVIOS  

I) Análise Crítica: 

                        

 

 

II) Quais as causas que impediram o atingimento da meta ou melhor desempenho? 

                     

 

III) Amplitude (Impacto da anomalia)                

 

 

IV) Plano de ação ( contra medidas sobre as causas) 

                 

 

Causa O que fazer? quando? quem?  
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