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RESUMO 

 
A presente proposta de Intervenção examina a questão do planejamento estratégico com foco 
em uma instituição do Poder Legislativo no âmbito da Gestão Pública Estadual. O principal 
objetivo deste trabalho consiste em propor um modelo de direcionamento estratégico capaz de 
envolver o aprimoramento dos procedimentos legislativos, atendendo os anseios da sociedade 
com garantias de perenidade nas ações administrativas da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte. Para tanto, utilizou-se de questionários estruturados a fim de se realizar um 
diagnóstico interno e externo da situação atual e das perspectivas futuras do Parlamento 
Potiguar, utilizando-se para isso requisitos como imagem, desempenho, situação atual de seu 
planejamento estratégico e visão de futuro. Esses questionários foram aplicados em três 
categorias de público: servidores, deputados estaduais e sociedade. A técnica utilizada para a 
análise dos questionários foi a análise de conteúdo cujos resultados, comparados entre si e com 
a análise do planejamento estratégico 2017-2018, contribuíram para a elaboração de um 
mapeamento de tendências, o qual foi analisado com foco na elaboração da proposta e foi 
submetido à validação por meio de um Grupo Focal que executa o planejamento estratégico em 
vigor na ALRN. Da análise dos questionários, concluiu-se que o gerenciamento por diretrizes 
é necessário para que a cultura estratégica possa se perpetuar na Casa Legislativa, que hoje 
possui baixa interação com a sociedade, apresentando baixa eficiência, eficácia e efetividade 
no desempenho das atividades finalísticas, que são os processos legislativos. Com isso, houve 
uma preocupação voltada para o aumento da credibilidade, com maior participação popular, 
trazendo elementos de ética, transparência e comunicação que devem estar alinhados com um 
direcionamento estratégico adequado. Pretende-se com a criação desta proposta contribuir para 
a melhoria da gestão legislativa com foco nos conceitos da Nova Gestão Pública e com a 
inserção de elementos de accountability, visando evoluir o Poder Legislativo no Estado do Rio 
Grande do Norte e garantir a melhoria de qualidade das políticas públicas e da qualidade da 
Lei. Considerando que para o caso concreto a mensuração dos resultados só poderá ser realizada 
em caso de implantação efetiva pela Mesa Diretora da Casa, a presente pesquisa constitui na 
proposta de modelo de intervenção.  

 
Palavras-chave: Direcionamento Estratégico; Gestão Pública; Poder Legislativo. 
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ABSTRACT 

The present proposal for intervention examines the issue of strategic planning focusing 
on an institution of the Legislative Branch within on a State Public Administration. The main 
objective of this paper is to propose a model of strategic orientation capable of involving the 
improvement of the legislative procedures, meeting the society's longings with guarantees of 
continuity in the administrative actions of the Legislative Assembly of Rio Grande do Norte. 
Therefore, structured questionnaires were used in order to make an internal and external 
diagnosis of the current situation and future perspectives of the Rio Grande do Norte 
Parliament, using for such requirements such as image, performance, current situation of its 
strategic planning and vision of future. These questionnaires were used for three categories: 
public server, parliamentarians and society. The technique used to analysis the questionnaires 
was the content analysis whose results, compared to each other and to the analysis of the 2017-
2018 strategic planning, contributed to the development of a trend mapping, which was 
analyzed with a focus on the elaboration of the proposal which was submitted to validation 
through a Focal Group that executes the strategic planning in force in the ALRN. From the 
analysis of the quiz, it was concluded that management by guidelines is necessary so that the 
strategic culture can be perpetuated in the Rio Grande do Norte Legislative Assembly, which 
today has low interaction with society, presenting low efficiency, effectiveness and 
effectiveness in the performance of the finalistic activities, which are legislative processes. In 
this way, there was a concern focused on increasing credibility, with greater popular 
participation, bringing elements of ethics, transparency and communication that should be 
aligned with an appropriate strategic direction. The aim of this proposal is to contribute to the 
improvement of legislative management focused on the concepts of New Public Management 
and the insertion of elements of accountability, aiming to evolve the Legislative Branch in the 
State of Rio Grande do Norte and ensuring improvement quality of public policies and the 
quality of the Law. Whereas for the case the measurement of the results can only be performed 
in case of effective implementation by the Board of Directors of the ALRN, the present research 
constitutes a proposal of intervention.  

 
Keywords: Strategic Direction; Public Administration; Legislative. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Analisando, a partir de 1980, as administrações públicas em todo o mundo, percebe-se 

que mudanças substanciais ocorreram “no fazer” de gestão pública. Desta forma, surgiram 

implementações de reformas administrativas com viés de busca de melhoria na performance do 

setor público, em especial em criar melhores níveis de qualidade de um serviço público com 

melhor qualidade de entrega ao cidadão. Basicamente as novas práticas oriundas do setor 

privado emergiram na gestão pública buscando redefinir conceitos e práticas da administração 

pública existente, iniciando o processo que pode ser apontado com a modernização da gestão 

pública (SECCHI, 2009). 

Alguns autores se destacam em  possíveis motivações que provocaram essa reforma 

gerencial, a saber: a) a crise fiscal do Estado (AUCOIN, 1990; POLLITT e BOUCKAERT, 

2002a), b) uma crescente competição territorial pelos investimentos privados (SUBIRATS e 

QUINTANA, 2005), c) a disponibilidade de novos conhecimentos organizacionais e tecnologia 

(KOOIMAN, 1993; RHODES, 1997) e d) crescente complexidade, dinâmica e diversidade das 

nossas sociedades (KOOIMAN, 1993).  

Segundo Bresser-Pereira (2014), os países mais adiantados na reforma da gestão pública 

são:  Grã-Bretanha, Nova Zelândia, Austrália, além de todos os países escandinavos e os 

Estados Unidos. O autor ainda cita Itália, França e Alemanha engajados nessa reestruturação, 

mas com a administração permanecendo essencialmente burocrática. Brasil e Chile são as 

exceções na América Latina, onde a maioria dos países nem mesmo empreenderam reforma do 

serviço público. Esse movimento reformista foi marcado pela implementação, nos países 

supracitados, de um novo modelo de administração, apresentando conceitos alinhados com 

desconcentração, flexibilidade, transparência, mas principalmente atribuindo foco nos 

resultados. Posteriormente a sua iniciação, ficou conhecido como Nova Gestão Pública (NGP).  

Nesse sentido, os países latino-americanos iniciaram uma busca de serviço público de 

acordo com os modelos francês, alemão ou, pelo menos, americano. Entretanto, com um desafio 

de superar: o patrimonialismo como forma de profissionalizar a administração pública. O Brasil 

foi um dos poucos países que empreendeu uma reforma completa do serviço público, porém 

nunca terminada pela incapacidade de ter um serviço público similar aos propostos, além de 

oscilações no plano cultural, político e social. Obviamente que alguns sucessos foram atingidos, 

tais como: a redefinição do aparelho de Estado e o grau de interferência da sociedade. De modo 

geral, a administração pública brasileira ainda estava distante do modelo burocrático, quando, 

em 1995 se envolveu com as reformas da gestão pública (BRESSER-PEREIRA, 2014). 
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No Brasil, o advento de planejar, uma das primeiras ferramentas administrativas trazidas 

do setor privado para o público, foi instaurado com o cargo de Ministro Extraordinário 

responsável pelo Planejamento do país, através de uma Lei Delegada de 1962, no caso ocupado 

por Celso Furtado, então o primeiro Ministro do Planejamento. Seguindo a tendência mundial 

de Nova Gestão Pública, em 1995, o país passou por sua reforma administrativa realizada pelo 

governo Fernando Henrique Cardoso, quando surgiu o Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão – MP. O Brasil, com o Decreto de Lei nº 200, realiza sua segunda reforma 

de Estado, permitindo inclusive a contratação de funcionários públicos sem a realização do 

concurso (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2012). 

Nesse sentido, Bresser-Pereira, Wilheim e Sola (2001), no estudo Sociedade e Estado 

em transformação, analisam que a NGP foi implementada a partir do Plano Diretor da Reforma 

do Aparelho do Estado, em 1995, conhecida como “reforma administrativa” e que contém três 

dimensões: a) institucional; b) cultural e c) de gestão. A instituição desconsidera aspectos 

peculiares e significativos do contexto, condicionando os resultados de todo processo. Já no 

âmbito da gestão, essas reformas apresentam as necessidades de introdução de técnicas de 

ferramentas gerenciais de administração, copiadas da iniciativa privada e com isso busca-se a 

modernização de práticas na administração Pública, trazendo à tona ferramentas de 

planejamento e gestão. Por outro lado, no âmbito cultural, é necessário aliar a reforma 

administrativa com a mudança cultural quanto à cidadania, participação, equidade e 

transparência em busca de propostas de diversos órgãos do setor público para manter-se numa 

governabilidade consolidada com a busca de pensamentos estratégicos (BRESSER-PEREIRA, 

1996). 

Alinhado a essas transformações da Reforma do Aparelho do Estado emerge a “tradição 

do planejamento no Brasil, com inovações previstas na Constituição e que busca redesenhar as 

relações entre o planejamento e o orçamento”, conforme  o pensamento de Giacomoni e 

Pagnussat (2006, p. 232),  é nesse sentido que uma reflexão se faz necessário para a busca 

incessante pela eficiência, eficácia e efetividade, que também são responsáveis pelo novo 

momento de reforma proposto, e que poderão representar a futura avaliação do impacto da ação 

política. 

É nessa definição que Arretche (2003) propõe a análise das políticas e programas 

públicos em termos de eficiência, eficácia e efetividade, e também impõe critérios analíticos 

que estudam as diferenças entre os objetivos, a abordagem, os métodos e técnicas de aferição. 

A avaliação de eficácia tem foco nos resultados efetivos de uma dada política, enquanto que a 

medição da eficiência se fixa na análise do esforço e dos custos empregados na implementação 
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de uma dada política e os resultados alcançados. Por outro lado, a avaliação da efetividade foca 

nos impactos ou resultados, em função de mudanças efetivas nas condições sociais da 

população atingida. 

Desta forma, para o alcance de resultados e impactos adequados para a instituição de 

poder público, existe ainda uma necessidade de mudança de cultura organizacional que se 

apresenta concomitante com a necessidade de avaliação dos resultados. Assim, observa-se no 

paradigma da NGP que os servidores trabalham com parâmetros de economicidade, 

produtividade e otimização e se enquadram nesse novo modelo tendo como obrigação inserir 

isso no contexto do dia-a-dia do agente público. Surge, então, a elaboração e implementação de 

plano que apresente a todos os servidores os resultados que se quer chegar, traçando assim 

estratégias para ser possível a melhoria de desempenho do indivíduo e da organização 

(OLIVIERA, 2016). 

Essa questão cultural apresenta o accountability social como parte da reforma gerencial, 

e Guimarães, Schwartz e Souza (2012, p. 25) relatam que “as ações do setor público devem 

responder e antecipar as demandas dos cidadãos”. Por esse motivo, essas realizações devem 

sempre estar inseridas sob controle social e para isso, deve ser mantida uma prestação de contas 

abrangente e, para tanto, é fundamental ter respostas de como é feito, por que é feito e para 

quem é feito.  

O crescimento da necessidade do atendimento dessas demandas à sociedade civil é 

trazido através da implementação dos conceitos de NGP que está alinhado à discussão de uma 

reflexão da Administração como o desenvolvimento de instrumentos de regulação 

orçamentária. Essa prerrogativa é apresentada não apenas para o executivo, mas também para 

o legislativo. A partir disto pode-se verificar os exemplos da modernização administrativa a 

partir de órgãos de controle, como é o caso do Tribunal de Contas da União (2011) que realizou 

essa reforma, de forma efetiva a partir de ferramentas como: o Planejamento Estratégico. Os 

exemplos de sucesso ou fracasso pelos quais outras instituições se submeteram, especialmente 

no âmbito legislativo, servem de reflexão inicial para análises de tendências para os cenários 

desejados futuramente. 

Porém, o alcance da estratégia adequada não é uma tarefa simples em busca da  

aquisição da missão organizacional, que depende de muitos fatores para sua implementação 

efetiva. Estudos realizados por Kaplan e Norton, na década de 1980, demonstram a grande 

dificuldade pertinente a esse momento, apontando que apenas 10% das táticas formuladas com 

eficácia eram implementadas com sucesso por gestores norte-americanos. Com isso, 
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pesquisadores desenvolveram ferramentas de gestão, inicialmente para o setor privado, para 

aumentar esse índice (KAPLAN e NORTON, 2000). 

No âmbito do Poder Legislativo brasileiro, as mudanças acompanharam a passos lentos 

as reformas empreendidas no Executivo. Entre os pioneiros destaca-se a Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais que realizou um processo de reestruturação estratégica com ênfase na busca 

por três pontos principais, que estão alinhados ao pensamento de Bresser-Pereira, Wilheim e 

Sola (2001): 1) o atendimento aos anseios da sociedade mineira, 2) a modernização do processo 

legislativo, e 3) a reforma da gestão da instituição. Dessa forma, a ALMG se tornou uma 

referência para as demais casas legislativas brasileiras na utilização de ferramentas estratégicas 

e dos conceitos, especialmente no âmbito estadual (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE 

MINAS GERAIS, 2010). 

No contexto do Poder Legislativo no Estado do Rio Grande do Norte verifica-se que a 

partir de 2015, com a instauração de novo mandato legislativo e concomitância com 

conformação de nova Mesa Diretora, o então presidente Ezequiel Ferreira de Souza propõe, 

como plataforma, a modernização da administração legislativa potiguar como parte de sua 

agenda política, que culmina no desenvolvimento do Planejamento Estratégico 2015-2016. Isso 

é considerado “a base concreta das mudanças que a gestão promove nesse novo período visando 

garantir rigor metodológico, alinhamento de esferas das áreas administrativas e afins aos 

projetos”, segundo Russo (2015, p. 3). Dessa forma, o projeto do Planejamento Estratégico da 

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte para o biênio 2015/2016 descrito por Russo 

(2015) se torna um início no desafio institucional de transformar a ALRN em um órgão 

eficiente, que atenta as demandas da sociedade potiguar. 

Entretanto, mesmo que busque os fatores apontados por Bresser-Pereira, Wilheim e Sola 

(2001), a reforma da gestão da instituição foi o enfoque desse primeiro plano, com eixos 

estratégicos direcionados para isso, tais como: melhoria da eficácia, melhoria da qualidade e 

garantia de recursos para esses passos de modernização na administração da ALRN, ou seja, 

com ênfase em eficiência, efetividade, economicidade e eficácia dos recursos. Não obstante, 

apesar do pensamento da integração com os demais poderes e de projetos de cunho sociais, o 

efetivo atendimento aos anseios da sociedade, especificamente quanto às obrigações do Poder 

Legislativo, não se torna efetivo sem uma melhor preparação (RUSSO, 2015). 

Dessa maneira, surge a proposta pelo direcionamento estratégico, no qual se sugere 

integrar as funções do Parlamento com a adoção de estruturas organizacionais que combinem 

altos índices de especialização e alta capacidade de ação coordenada, através de modelos de 

gestão e comunicação modernizados e capazes de atingir os resultados esperados. No caso, o 
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momento de reforma administrativa vivenciado pela ALRN no estudo de Russo (2017) é o 

momento propício para um arejamento da cultura institucional e uma estrutura burocrática mais 

ágil. Assim, os frutos desse planejamento estratégico com foco administrativo através de 

abordagem do passado e das perspectivas futuras, devem se transformar em uma visão de 

conjunto e de longo prazo da instituição. Logo, é perceptível a falta de ênfase necessária na 

modernização do processo legislativo, atividade finalística da Assembleia até o presente estudo. 

Dessarte, a reforma da gestão administrativa da instituição seria a propulsora para a 

modernização da gestão legislativa, através dos elementos de eficiência, eficácia e efetividade 

nos recursos que visam atender a essa atividade-fim. Ainda é existente a preocupação inerente 

da carência de apontamentos estratégicos de longo prazo, ou seja, de diretrizes que transmitam 

o horizonte no qual se deseja atingir com a cultura estratégica que guie as ações da ALRN e dê 

perenidade na agenda do Legislativo Estadual. Diante desse contexto, apresenta o problema de 

pesquisa: Qual modelo de direcionamento estratégico seria capaz de envolver o aprimoramento 

dos procedimentos legislativos, atendendo os anseios da sociedade com garantias de perenidade 

nas ações administrativas da Assembleia? 

 

 Diagnóstico Situacional 

 

A 61ª. Legislatura, iniciada em 02 de fevereiro de 2015, é segundo Russo (2015, p. 5): 

“um processo gerencial com base em mudanças para garantia de uma Assembleia integrada, 

articulada em busca do cumprimento dos objetivos do Poder Legislativo”, onde foram definidos 

missão, valores e objetivos, e que destaca-se a missão como o ato de representação da sociedade 

potiguar com objetivo de cumprimento do processo legislativo, apresentando proposição de 

Lei, tramitando a formação do Projeto em lei e de acordo com o regimento interno, assegurando, 

para isso, a participação popular. 

Nesse sentido, a Assembleia Legislativa também assumiu a necessidade de avanços na 

administração pautando-se em uma gestão democrática, eficiente e participativa, além do 

respeito à independência entre os poderes focando no desenvolvimento do Estado do Rio 

Grande do Norte, e aos anseios da população, resgatando o papel do poder legislativo do Estado, 

firmando parcerias com as Câmaras Municipais para que exista um crescimento mútuo. Na 

realização de seu primeiro planejamento estratégico, 2015-2016, se objetivou gerir o 

Legislativo Estadual de forma eficiente, com a necessidade de implantar políticas de gestão de 

recursos, visto que a eficiência de um trabalho se concretiza quando se caminha a procura da 

economicidade e eficiência e ainda um acompanhamento ativo da execução orçamentaria. 
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Ainda em busca de atender exclusivamente a população, foi visto a necessidade política em 

reavaliar os programas sociais existentes e buscar melhorias e eficácia (RUSSO, 2015). 

Apesar das organizações públicas possuírem uma dificuldade de mobilizar seus 

esforços, direcionando-os para a efetiva melhoria dos serviços oferecidos, a ALRN optou por 

definir um planejamento estratégico bienal capaz de produzir resultados efetivos. Esse foi 

utilizado especialmente como um instrumento de modernização administrativa e institucional e 

prevê programas de Melhoria da Eficiência, Qualidade, Integração, Recursos Orçamentários, 

Recursos Humanos e Recursos Tecnológicos (RUSSO, 2015). 

Contudo, alguns problemas se apresentaram com a utilização do pensamento 

estratégico, tais como: falta de histórico de dados; necessidade de resposta rápida para indicar 

as ações administrativas da nova fase da Assembleia; falha de monitoramento dos resultados 

dos projetos; falta de comprometimento dos servidores com a execução do plano entre outros 

fatores importantes (RUSSO e DIAS, 2016). No mesmo sentido, outro fator limitante é o de 

que as casas legislativas brasileiras possuem regimentos internos que definem o tempo do 

mandato da mesa diretora e consequentemente do presidente dessa mesa, especificamente no 

Estado do Rio Grande do Norte é definido pelo artigo 7º da Regimento Interno, publicado na 

Resolução 046/90, de 2003: “A Mesa é eleita em sessões preparatórias no início da primeira 

Sessão Legislativa de cada Legislatura, com mandato de dois (02) anos, permitida a reeleição” 

(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2003). 

Todos esses fatores contribuíram para que o planejamento não tenha buscado criar, 

inicialmente, indicadores de desempenhos ou ferramentas de aferições detalhadas. Por isso, sua 

medição foi conceituada no cumprimento efetivo dos projetos de acordo com prazos 

cronológicos definidos para definição dos resultados estimados para esse primeiro passo que é 

um planejamento estratégico proposto ao biênio 2015/2016. Esses indicadores poderão ser 

criados a partir de uma definição de direcionamento estratégico que regerá a Casa Legislativa 

por um período suficiente capaz de modernizar a estrutura da Assembleia e fazer com que ela 

esteja preparada para as demandas da população, com a modernização, desenvolvimento e 

consolidação da gestão (RUSSO, 2015). 

Esse diagnóstico da situação atual da Assembleia Legislativa no contexto estratégico 

permite que sejam observados, então, quais os objetivos a serem realizados para escolha de 

modelo de direcionamento estratégico, envolvendo procedimentos legislativos, administrativos 

e a busca pela perenidade na agenda do Legislativo Estadual e nas demais ações da instituição. 
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 Definição dos Objetivos 

 

A presente pesquisa tem por objetivo propor um modelo de direcionamento estratégico 

capaz de envolver o aprimoramento dos procedimentos legislativos, atendendo os anseios da 

sociedade com garantias de perenidade nas ações administrativas da Assembleia. 

Adotar-se-á como objetivos específicos:  

• Realizar o diagnóstico interno da situação administrativa da instituição e das 

perspectivas futuras; 

• Realizar o diagnóstico externo da situação atual da instituição e das perspectivas 

futuras; 

• Analisar as tendências identificadas ao Poder Legislativo Estadual com foco na 

formação do Direcionamento Estratégico. 

 

 Justificativa 

 

No Poder Legislativo, são poucos os órgãos que possuem experiência na utilização do 

planejamento estratégico no Brasil. Em levantamento nos periódicos CAPES consultando os 

termos legislativo, Assembleia, Poder Legislativo e administração legislativa percebe-se a 

existência de alguns Tribunais de Contas, que iniciaram a partir de recomendações do TCU 

(2011), além do caso da Câmara Federal como demonstrado nos artigos de Botelho e Melo 

sobre paradigmas, desafios e soluções (2009; 2010), de Reis (2012) e de Guimarães, Schwartz 

e Souza (2012).O Senado Federal também aponta utilização de pensamento estratégico, como 

narrado por Ferreira (2014), bem como pela Secretaria Especial de Comunicação Social 

(2010b), entretanto não na instituição toda. No âmbito estadual são poucas também as 

referências de estudos sobre o tema. O caso mais emblemático é o do Poder Legislativo 

Estadual mineiro com histórico desde 1993, no estudo de Fuks e Fialho (2009), de Guimarães, 

Schwartz e outros (2012), além de estudos disponibilizados pela própria ALMG. A Assembleia 

Legislativa do Mato Grosso (2012) também já apresentou estudos, mas sem debates conhecidos 

até o momento na esfera acadêmica. O mais recente caso é o da ALRN, academicamente trazido 

por Russo (2015; 2017), impulsiona no estudo do direcionamento estratégico que pode garantir 

perenidade nas ações administrativas e legislativas no futuro. 

Dessa maneira, os gestores necessitam de conhecimento sobre planejamento estratégico, 

visto que, especialmente o Poder Legislativo, apresenta mais especificidades, tais como o 

processo legislativo e suas nuanças, além da fiscalização e da participação popular, que o 
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tornam mais incomum quanto aos casos gerais de Gestão Pública e aumentam ainda mais sua 

importância com esse estudo para a academia. Não apenas isso, mas também, como destaca 

Bresser-Pereira (1998) a demanda aos gestores públicos, de deter condições financeiras e 

administrativas para tomadas de decisão com transparência e accountability, sobressaltam as 

informações sobre o assunto, tornando, então, uma importante ferramenta de estudo. Por essas 

razões, é correto afirmar que o momento brasileiro é mais que oportuno para a condução de 

uma pesquisa que identifique casos, as ferramentas, e o escopo para o devido uso do 

planejamento estratégico de uma forma mais abrangente.  

Acentua-se a relevância dessa pesquisa, pois contribui para o arcabouço de 

conhecimento sobre o tema, especialmente na área Legislativa. A exequibilidade desse estudo 

se torna facilitada pelo fato de ser realizado pelo coordenador técnico de planejamento 

estratégico da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte que resultará em um produto 

técnico que pode trazer alguma valia para a academia, bem como se pretende tornar referência 

de produção técnica sobre o tema. Este estudo possibilita aos gestores públicos o conhecimento 

sobre as técnicas e os desafios que possam confrontar no seu dia-a-dia, bem como caminhos e 

escolhas realizadas para ultrapassar barreiras em prol de uma gestão voltada à modernização e 

o desenvolvimento da organização. Assim, poderá aprimorar o processo de planejamento, 

especialmente estratégico, no setor público.  

Como resultado espera-se contribuir para os estudos sobre as dificuldades de aplicação 

do direcionamento estratégico e da aplicação de ferramentas de planejamento e gestão 

utilizadas oriundas do setor privado no contexto da administração pública brasileira, 

especialmente no âmbito Legislativo. Com isso, esta pesquisa pode servir de fonte de 

conhecimento para análises futuras com interesse no pensamento e direcionamento estratégico, 

especialmente para as organizações públicas. Em caso de implementação do direcionamento 

estratégico aqui proposto, espera-se ainda ter uma Assembleia Legislativa preparada para uma 

gestão com qualidade das Leis, produtividade legislativa adequada, melhor controle e 

fiscalização do Poder Executivo, com interlocução com a sociedade potiguar e com 

transparência no exercício da atividade legislativa, estando impulsionada para horizontes 

maiores do que o tempo do exercício de mandato do deputado e mantendo sua atuação na 

direção correta, com  a garantia de gestão administrativa e legislativa. 
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2    REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão de literatura desse estudo está dividida em duas seções. Na primeira inseriu-

se o contexto da Nova Gestão Pública, enquanto que na segunda abordou-se o direcionamento 

estratégico, e,  a partir de seu entendimento,  separou-se em cinco pontos mais relevantes ao 

estudo, divididas nas seções: a utilização do planejamento estratégico a partir das diretrizes 

estratégicas, apresentação dos conceitos do planejamento estratégico, apresentação das 

ferramentas disponíveis, as especificidades do direcionamento estratégico no Poder Legislativo 

e finalmente uma análise crítica do Planejamento Estratégico realizado na Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Norte, que é o local de aplicação desta pesquisa. 

 

2.1 Gestão Pública 

 

Os modelos de gestão adotados no âmbito do setor público vêm transitando em busca 

do aprimoramento e da melhor entrega do serviço público aos cidadãos e maior efetividade das 

ações administrativas. Assim, há uma busca de transição do modelo burocrático idealizado por 

Max Weber, em Ensaios de Sociologia (1982), quando indica este como tipo ideal de 

organização humana, a partir de renovadas proposições contidas na chamada Nova Gestão 

Pública (NGP), que envolve paradigmas de gestão, destinados ao atendimento de demandas da 

sociedade civil,  e que devem ser concebidos e discutidos com base na teoria de Estado, pois é 

a teoria do Estado que permite a configuração de um arcabouço reflexivo da Administração e 

não o contrário.  

Não obstante, o desenvolvimento da NGP se marca pelo encontro das limitações da 

administração pública, de acordo com as disfunções da burocracia ponderadas por Merton 

(1959) e Jaeger e Selznick (1964), que  sintetizam: a) internalização das regras e exagerado 

apego aos regulamentos a tal ponto que os meios se tornam superiores aos fins; b) tendência ao 

excesso de formalismo e de documentação fazendo emergir elevado apego ao papelório; c) 

resistência a mudanças em virtude da rotinização do trabalho; d) superconformidade a rotinas 

e procedimentos dificultando a iniciativa e a criatividade individual; e) despersonalização dos 

relacionamentos por privilegiar cargos e não pessoas; f) exibição de sinais de autoridade sob 

intensiva utilização de símbolos ou sinais de status que atestam posição hierárquica e poder; g) 

dificuldade no atendimento aos clientes e conflitos com o público, uma vez que o trabalhador 

tende a se voltar para dentro da organização, para normas e regulamentos internos e para o 

cumprimento de rotinas e procedimentos (SWEDBERG, 2000). 
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A partir dessas disfunções surgem novas concepções, no caso que denominamos de 

paradigmas da Nova Gestão Pública (New Public Management). A NGP é marcada pela 

introdução de ferramentas gerenciais da administração privada que, por si só não asseguram a 

modernização de práticas na administração Pública, como exemplos ferramentas de 

planejamento e gestão de desempenho (indicadores). Acompanham ainda conceitos como 

cidadania, participação, equidade e transparência, além de temáticas próprias da gestão 

organizacional contemporânea (BRESSER-PEREIRA, 1996). 

Dessa forma, a proposta básica da administração pública de utilizar, para seus modelos 

da gestão, exemplos de empresas privadas deve ser realizada com todo o cuidado para manter 

a característica de administração governamental. Essa governança deve, ainda, utilizar o avanço 

da democracia para deixar o Estado mais comprometido com os pilares da justiça social e 

equidade. Aparece com isso, pela primeira vez, um estado preocupado na prestação eficiente 

dos serviços, o que ocorre em países mais adiantados e, de forma mais tímida, no Brasil. Em 

todo país os gerentes públicos, para serem mais eficientes, tornam-se mais autônomos, e traz 

consequências como maior responsabilização política, tanto dos altos servidores do governo, 

como políticos eleitos que começam a ser responsabilizáveis diretamente perante a sociedade 

(BRESSER-PEREIRA, WILHEIM e SOLA, 2001). 

É importante entender que essa nova realidade na NGP aponta para várias concepções, 

trazendo todos os elementos desse processo de gestão pública aplicados a uma realidade 

administrativa, onde pode-se citar ações específicas de gestão expostas por alguns autores 

como: a) redução do déficit fiscal (BELL e WRIGHT, 1996); b) busca da qualidade na prestação 

dos serviços públicos (OCDE, 1998); c) desconcentração funcional e descentralização 

territorial (BORJA, 1988); d) maior participação na gestão de serviços por parte das 

organizações não governamentais (PEREZ DIAZ, 1987); e) terceirização de serviços a 

empresas privadas (OSBORNE e GAEBLER, 1994). 

É importante ressaltar que todas essas ações da nova Gestão Pública ainda passam por 

execução de tarefas do governo, onde os gestores passam por decisões que afetam a vida das 

pessoas, teoricamente tomadas em nome do povo e utilizando recursos públicos. Para isso é 

importante que as decisões sejam tomadas com bases legais, regras e tradições, bem como 

anseios da sociedade. Para atender toda essa situação descrita, os administradores públicos 

enfrentam diariamente diversos conflitos que provocam as reflexões em torno de quando atuar 

ou não atuar, de como prestar contas entre outras (MAYER e WHITTINGTON, 1999). 

Aprofundando-se na discussão dos autores, sobre a ação do gestor público, cabem 

também tender que o administrador assume sua função quando simplesmente introduz sua 
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experiência de forma a contribuir com a instituição levando em conta conceitos técnicos e 

culturais. No entanto, a ação ou omissão dos servidores nas decisões administrativas podem 

causar consequências trágicas para a Administração Pública, visto a complexidade das decisões 

administrativas, porque levam em execução em um contexto organizacional e de 

relacionamentos, que vezes são os próprios participantes (MAYER e WHITTINGTON, 1999). 

Esse novo cenário impõe a Gestão Pública ajustes à NGP, sendo que o Poder 

Legislativo, com seu quadro institucional diferenciado, também se ajusta a essas orientações, 

que está orientada para: a) a redução do tamanho do setor público; b) a descentralização 

organizacional; c) a hierarquização horizontal - flexível; d) a concepção de agência – 

organizações autônomas que se vinculam a estruturas centrais mediante sistema de confiança e 

de responsabilidade política; e) a  desburocratização e competência; f) a substituição da 

estrutura estatutária, mediante questionamentos da estabilidade no serviço público; g) a 

clientelização, imprimindo a ideia de clientes do serviço público, para a população demandante, 

e não apenas de usuário; h) a avaliação permanente dos serviços prestados e do desempenho de 

servidores e i) mudanças culturais dentro do serviço público (ABRUCIO, 1997). 

Por outro lado, uma preocupação da Nova Gestão Pública está em romper com a 

concentração de autoridade nas mãos do Estado, onde as políticas nacionais contam com uma 

rede de corretagem política, por meio dos partidos políticos que apoiam o governo e têm acesso 

a inúmeros privilégios através do aparelho de Estado, indo desde a criação de empregos até a 

distribuição de outros favores como pavimentação de estradas, construção de escolas e 

nomeação de chefes. Isso acarretou reflexos nas instituições formais do Estado que ficaram 

impregnadas pela troca de favores, apoiados no clientelismo e suplementando o sistema 

partidário (NUNES, 1997). 

Segundo Bresser-Pereira (1998) é fato que todos os elementos mostram que existe 

governança em um Estado quando seu governo tem as condições financeiras e administrativas 

para transformar em realidade as decisões que toma. Emerge, assim, uma nova governança no 

setor público, sob renovações no estilo de liderança, no compromisso, na integridade, na 

concepção de responsabilidade (accountability), na transparência e na integração com a 

sociedade. Neste contexto, algumas instituições públicas acabam acompanhando e introduzindo 

mudanças internas para adequação à nova realidade. 

Desse modo, surge uma necessidade de conscientização aos servidores públicos à 

demanda de ações necessárias para modernização e compatibilização à nova gestão dos serviços 

públicos que se mantém em constantes avanços. Dois elementos básicos desses serviços: a 

administração com atuação espelhada no setor privado e a atividade exercida de interesse geral, 
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a fim de satisfazer uma necessidade ou demanda da sociedade. Nessa discussão apresenta a 

principal decisão do gestor que é definir a missão institucional a ser seguida, reflexão 

obrigatória na especificidade do Poder Legislativo: a) qual o propósito atual e futuro; b) o que 

se quer e o que deve ser; c) o que oferece ao cidadão; d) o que se faz hoje e o que deveria ser 

feito (ROYO, 1999). 

Para definir essa questão, recorda-se do pensamento de Allison (1979) sobre as funções 

que se desenvolvem em processos de gestão pública, que são três: gestão estratégica; gestão 

dos componentes internos na instituição; gestão de componentes externos. Dessas atividades, 

que são comuns em ambientes públicos e privados, pode-se definir o planejar, como 

estabelecimento de prioridades, objetivos e estratégias, com foco interno na estrutura e recursos 

sustentados pela avaliação permanente e com foco externo a interação com outras 

administrações públicas, instituições, empresas e usuários do serviço público.  

 Todavia, fica evidente, conforme pensamento de Guimarães, Schwartz e Souza (2012), 

e também no caso do estudo realizado na ALRN, o setor público, nesse caso especificamente o 

legislativo, está em constante transformação acrescentando críticas, conceitos e variações para 

o avanço no conceito da NGP. Com isso, estudos mais recentes informam uma nova fase 

conhecida como Nova Governança Pública que propõe vertentes gerenciais, da Nova Gestão 

Pública, mas acrescenta novas perspectivas, entre elas a de interação com atores sociais 

interessados, a veia societal que tem como princípio a intersubjetividade das relações sociais, 

pautada no exercício do diálogo como referência da tomada de decisão (DE PAULA, 2015). 

Esse novo viés apresenta a participação popular na gestão pública e as relações entre o 

Estado e a sociedade trazem uma mescla necessária entre os parâmetros já existentes, seja o 

econômico-financeiro (BELL e WRIGHT, 1996), seja o institucional-administrativo 

(ABRUCIO, 1997) ou qualquer equilíbrio necessário que deve existir entre as já conceituadas 

com a nova dimensão sociopolítica narrada por De Paula (2015). Porém esse alerta sobre os 

desafios contemporâneos do governante no Brasil pós-constituinte havia sido dado nesse 

sentido de ajuste da economia e reforma do estado, a partir da estabilidade da economia e das 

reformas estruturais para alcançar a regulação das políticas públicas, através das funções do 

Poder. Somente assim estaria inclinado ao resgate da justiça social. Essa previsão se preocupou 

com requisitos políticos, societais, organizacionais e gerenciais que o tornem eficaz e eficiente 

e trouxe, enfim, conceitos de governabilidade e governança tratados de forma diferenciada pela 

literatura (SANTOS, 1996). 

A partir disso, instrumentos da administração estratégica, originalmente pensados para 

o setor privado e cada vez mais inseridos na atualidade da gestão política não eram mais 
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suficientes. E surge o conceito-chave no debate atual sobre a continuidade da modernização. 

Kissler e Heidemann (2006) asseveram a governança pública como entendimento associado ao 

debate político-desenvolvimentista como referência às políticas de desenvolvimento de gestão, 

responsabilidade, transparência e legalidade no setor público apoiados por diretrizes da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OECD). 

E o que baseou esse pensamento é que a necessidade das reformas administrativas 

propostos pela NGP, precisa se dotar de uma ação conjunta com os conceitos de participação 

popular trazidos por De Paula (2015) para que seja eficaz, transparente e, principalmente, 

compartilhada pelos agentes interessados nas soluções dos problemas sociais a partir de 

inovações e possibilidades para o desenvolvimento (LÖFFLER, 2001). 

Esse novo elemento teve como base o exemplo narrado por Fuks, Perissinotto e Souza 

(2004) sobre os conselhos gestores de políticas públicas. Esse caso dos conselhos gestores do 

Paraná é uma das principais experiências de democracia participativa no Brasil contemporâneo, 

pois impõe a sociedade como atores envolvidos na formulação de estratégias e no controle da 

execução da política pública. Esse projeto político participativo e democrático surge como um 

mecanismo inovador necessário para o desenvolvimento da gestão pública com a participação 

da sociedade civil organizada para evitar problemas de governança (MARTINS, 

CKAGNAZAROFF e DA COSTA LAGE, 2012). 

É relevante nesta discussão entender que o futuro da democracia está relacionado com 

o sistema político e de transformações na forma de gestão pública. Assim, a crise política 

vivenciada no Brasil é responsável pela abertura do planejamento com participação da 

cidadania, conforme pensamento de Gavazzoni (2016). Então, o planejamento estratégico deve 

perpassar pela ideia de uma governança pública, cujos os gestores públicos precisam 

desenvolver reformas a partir do interesse no desenvolvimento e na economia. Entretanto, se 

utilizando da importante ferramenta moderna trazida por esse novo conceito, que é a 

participação popular, utilizando-se dos conceitos de Kissler e Heidemann (2006) de estruturas 

que repousam sobre consenso e cooperação (GAVAZZONI, 2016). 

Assim, esse conceito de governança influencia diretamente na capacidade de realização 

do planejamento, desde sua formulação, como pela execução e avaliação integrando políticas 

públicas à gestão de forma a criar a credibilidade nas relações econômicas e sociais. Isso se traz 

por intermédio da eficácia, eficiência e efetividade dos resultados aliados aos conceitos de 

transparência de todos os processos utilizados nessa decisão política. Nesse sentido, o exercício 

do planejamento sistematizado com a aplicação de conceitos modernos que facilitem o 
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acompanhamento, a fiscalização e o controle, tanto pela sociedade quanto pela própria ALRN, 

fortalecem as relações institucionais e sociais (ARAÚJO, 2010).  

Todos esses conceitos apresentados ainda precisam ter em vista que o Brasil volta sua 

atenção a componentes internos em detrimento da política externa brasileira, como aponta 

Cornetet (2014). O autor aponta que fenômenos políticos nacionais podem ter provocado maior 

atenção do governo ao âmbito interno e isso representa uma necessidade de atenção às 

demandas da população, de acordo com o fortalecimento necessário das relações sócio-

políticas. 

E é nesse sentido que o Direcionamento Estratégico, como uma disciplina da gestão 

pública,  torna-se uma  opção para contribuir com a evolução da realidade do que o serviço 

público entrega à sociedade  e, através de diretrizes que formatem os planejamentos estratégicos  

que serão explorados com mais detalhes na próxima seção desse estudo. 

 

2.2 Direcionamento Estratégico 

 

A análise de cenários é vista como ferramenta de apoio para alcançar o resultado 

esperado dentro de uma direção previamente estipulada e de forma que busque as ferramentas 

necessárias que permitam às organizações uma definição clara de uma visão estratégica flexível 

e de sua atividade-fim para não somente reagir, mas também receber elogios com a proatividade 

nas ações relacionadas com a incerteza associada ao futuro. Esse estudo estrutura a concepção 

de direcionamento estratégico organizacional e o modelo é apresentado por Shoemaker (1992) 

que pode ser considerado o primeiro passo para o entendimento do direcionamento 

(SHOEMAKER, 1992). 

O estudo de Silva (2005, p. 64) aponta os passos para essa análise de cenários. O 

primeiro passo consiste na definição do horizonte de tempo, o escopo, e os atores envolvidos 

na análise. Somente a partir disso se entende a evolução de cada stakeholder ao longo do tempo 

para então se definir segmentos estratégicos potenciais para atuação. A partir disso se pode 

gerar cenários abrangentes e possíveis, combinando-se tendências e as incertezas mais 

relevantes ao processo. O terceiro passo consiste na análise das capacitações centrais da 

empresa e dos fatores-chave de sucesso contextualizados pelos segmentos definidos e cenários 

gerados. Segundo Nogueira (2005), o resultado deve ser uma visão estratégica clara e capaz de 

guiar os investimentos para o desenvolvimento de capacitações através de opções estratégicas 

capazes de oferecer maior flexibilidade nos diversos cenários gerados. Schoemaker e Gunther 

(2002) mostram isso como prática comum do planejamento estratégico, aprofundando o uso de 
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cenários como uma maneira estruturada de desenvolver uma visão clara do futuro e de 

direcionamento. 

E é nessa significação que o direcionamento estratégico também é apresentado na 

literatura como diretrizes estratégicas ou ainda gestão pelas diretrizes e é um método utilizado 

para a operacionalização dos planejamentos estratégicos que visam atingir os resultados a longo 

prazo, a partir de eixos, objetivos e projetos estratégicos. Esse significado é baseado no 

gerenciamento pelas diretrizes ou direcionamento conforme estudo de Akao (1991). Esse 

conceito traça novos horizontes para a organização a partir de metas e objetivos o que oferece 

como principal função a harmonização dos interesses a longo prazo, trazendo para um ciclo 

menor de planejamento estratégico, a execução das ações necessárias para se fazer cumprir as 

metas administrativas que apoiam a instituição para a evolução no curto e médio prazo. Com o 

direcionamento estratégico, a instituição é capaz de identificar o que se pode fazer e o que se 

deve fazer, verificando, para isso, as diretrizes que deveram ser implementadas e seguidas 

(LOPES, 2015). 

Assim, as ações tomadas pelos gestores públicos para solucionarem eventuais 

problemas estratégicos irão balizar a partir dos direcionamentos delineados, a fim de nortear o 

desempenho e definir os caminhos a serem perseguidos pela instituição. Com isso surge um 

processo de seleção das prioridades em função da gravidade dos problemas encontrados na 

organização, para então implementar ações, com foco nas prioridades. Essa ação é conhecida 

como Direcionamento Estratégico, ou seja, é o momento que se define o rumo que a instituição 

precisa seguir para se sobressair no cenário político (ALMEIDA e MENEZES, 2013).  

Percebe-se que as regras de decisão e diretrizes são definidas em termos amplos como 

estratégia e para se ter um direcionamento estratégico eficaz, aparece outra definição que aponta 

para a necessidade de sinergia entre todos os setores da organização pública, em prol da 

realização das ações simultâneas e coordenadas. Isso contribui para que cada departamento atue 

de forma individual, para contribuir como apoio para a execução do direcionamento estratégico 

institucional, agregando valor a execução do planejamento de ações necessárias para garantir o 

atingimento das metas de longo prazo (ANTUNES, 2011). 

Esse alinhamento estratégico é apresentado ainda por outros pensadores como Ansoff 

(1990) e Kaplan e Norton (2006) que apontam que podem causar efeitos positivos ou negativos. 

Portanto, se tornam de fundamental atenção para o gerenciamento da organização de forma a 

garantir um alinhamento como processo cíclico e coordenado em busca de alcançar as diretrizes 

estratégicas lançadas no intuito de obter os resultados desejados, embasados na estrutura de 
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Direcionamento Estratégico que engloba o Planejamento Estratégico, que tem inserido em seu 

contexto eixos, objetivos e projetos estratégicos, conforme  Figura 1. 

 

Figura 1 - Estrutura do Direcionamento Estratégico 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017. 

 

Nesse sentido, a gestão pública apresenta a necessidade de se utilizar de um 

direcionamento estratégico capaz de possuir, em sua técnica, a subdivisão de planejamentos 

estratégicos, que se utilizam de eixos, objetivos, projetos e indicadores realizados em médio 

prazos. Esses planejamentos estratégicos auxiliam a caracterizar uma capacidade de adaptação 

do seu documento norteador, que é o direcionamento estratégico a longo prazo. Isso ocorre 

visto que o papel do Estado está em constante oscilação devido aos novos modelos de gestão 

discutidos, bem como ao atendimento dos requisitos que surgem nessa modernização 

(MARTINS e MARINI, 2010). 

É importante enfatizar a definição do direcionamento estratégico como sendo uma 

escolha de diretrizes a longo prazo. E, como todo planejamento a longo prazo, destaca-se, 

segundo Lobato, Filho et al (2006) a técnica do preenchimento das lacunas existentes entre os 

pontos da projeção de referência e os pontos da projeção no cenário desejável, o que retorna a 

ideia de definição de cenários desenvolvida (SHOEMAKER e GUNTHER, 2002). 

O direcionamento estratégico organizacional emerge, no setor privado, como 

fundamental em mercados competitivos no setor privado e para conseguir maior possibilidade 
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de sucesso deve-se conduzir os esforços que sustentam e desenvolvem habilidades superiores 

para entender, atrair e conservar clientes. Trazendo os conceitos de Day (1999) para a gestão 

pública, deve-se utilizar maior eficácia dos investimentos públicos, mais satisfação dos 

servidores e da população; ter maior efetividade nas ações, que possibilitam crescimento da 

imagem institucional bem como colocam barreiras no aumento de potenciais responsabilização 

perante ao gasto público (OLIVEIRA, CAMPOMAR e LUIS, 2008). 

Os autores ainda citam que o direcionamento estratégico busca um posicionamento da 

instituição no cenário competitivo. Esse posicionamento é definido por Oliveira, Campomar e 

Luís (2008, p. 69) como “uma proposta de valor que interesse à empresa, que seja significativa 

a um público-alvo e que, na percepção dele, seja distintiva e mais atrativa em relação às 

propostas elaboradas pela concorrência”. Trazendo para o dia-a-dia de uma instituição pública, 

essa colocação pode ser entendida como a imagem pela qual a organização deseja se apresentar 

para a sociedade, tanto na execução de sua missão, como na atenção aos anseios da sociedade. 

Por outro lado, alguns autores abordam o direcionamento estratégico a partir do termo 

gestão estratégica como Porter (1986; 1989; 1999), Mintzberg (2010), Hitt, Ireland e Hoskisson 

(2002) e Guimarães, Schwartz et al (2012) que embasados na proposta de Porter colocam a 

estratégia como proposta de valor diferenciada para atender as demandas da sociedade, ou seja, 

aquilo que não atender a essa proposta pode ser considerado apenas melhorias operacionais. 

Porter (1986), em seu estudo voltado para as empresas privadas, afirma ainda que o surgimento 

do termo vantagem competitiva diz respeito ao direcionamento que uma organização deve 

trilhar, como forma de criar e sustentar vantagens em relação aos seus concorrentes, em busca 

de lucro e de desenvolvimento.  

Entretanto, a proposta de Porter (1986) é apontada por Mintzberg (2010) como uma 

escola de posicionamento que apresenta três tipos de direcionamentos estratégicos que as 

empresas privadas podem adotar: liderança em custo, diferenciação e foco, que pode ser 

combinado com o custo ou a diferenciação. Porém, essas dimensões não são aplicadas no Poder 

Legislativo, devido ao quadro institucional diferenciado.  

Dessa maneira, surge a existência de experiências bem-sucedidas do gênero em outros 

países como um dos fatores motivadores da adoção do direcionamento estratégico, o que remete 

ao estudo da Nova Gestão Pública. Recorda-se que, como no caso da Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais, também foi gerado do sucesso do direcionamento estratégico pelo empréstimo 

de conceitos, ferramentas e práticas da gestão privada, o que poderá ser melhor entendido com 

o estudo do planejamento estratégico, a seguir (GUIMARÃES, SCHWARTZ, et al., 2012). 
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 Planejamento Estratégico 

 

A ausência de uma visão estratégica é um dos principais fatos dos problemas 

encontrados nas instituições públicas, sempre preocupadas com o foco das atenções 

governamentais para o curto prazo. Isso gera um ciclo vicioso que afeta a qualidade das políticas 

públicas e os respectivos resultados, bem como a atuação dos Poderes para intervir com seu 

papel (OLIVEIRA, 2012). Segundo Cardoso Júnior (2011), a reconstrução do planejamento 

deve ser feita em três pilares: visão estratégica, capacidade de gestão e sistema eficiente de 

colaboração.  

Antes de se aprofundar no estudo do tema, inicialmente, deve-se conhecer o histórico 

da ferramenta planejamento estratégico, que é considerada com uma boa prática de 

implementação estratégica e tem evolução difundida a partir da iniciativa privada. De fato, 

surgiu em meados de 1950, e foi aplicado pelas grandes corporações privadas, em busca do 

aumento de lucro e diminuição de despesas, com sua atuação em diversos setores da economia 

(WILSON, 1990). 

Os conceitos  ilustrados na literatura sobre os princípios e aplicações do planejamento 

estratégico que são destacados na atuação de Ansoff (1990), Mintzberg (1994), Hopkins e 

Hopkins (1997), Drucker (1998), Porter (1989; 1999a; 1999b), Prahalad e Hamel (2005), 

atendem ao setor público e privado. Entretanto, com a obrigação de alinhar as indigências do 

serviço público é necessário aumentar a visão do conjunto ao qual está submetido o gestor 

público. E, nesse sentido, o planejamento estratégico no serviço público detém sua atenção 

central às condições para o sucesso e a relação com a política. Sendo assim, Friedman (2006) 

aponta que se deve preocupar com a situações como análise de sistemas, a ciência política, 

atrelada ao bem-estar social, a administração pública em si, além do desenvolvimento 

organizacional.  

Em função da crise fiscal, países como Reino Unido e, posteriormente, nos Estados 

Unidos, Nova Zelândia, Austrália iniciaram um processo de reforma de Estado e assim 

trouxeram para a administração pública o início da planificação estratégica, como sendo um 

processo em busca da eficiência na alocação de dinheiro público. Essa crise econômica é a 

maior propulsora da implantação do planejamento estratégico nas instituições públicas que, até 

hoje, em busca de respostas à sociedade (HOOD, 1991; MINTZBERG, 1994).  

Na sequência serão destacados especificamente os conceitos e definições sobre as 

formas de planejamento existentes, desde o plano operacional até o plano estratégico, bem 
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como o que representa o conceito de estratégia na administração. Esses elementos são 

fundamentais para o entendimento do que pode ser considerada uma instituição planejada. 

 

 Conceitos e Definições 

 

Inicialmente deve-se entender os conceitos de planejamento e de estratégia, 

aprofundando-se então ao estudo do planejamento estratégico. Isso mostra que é fundamental 

o conhecimento do processo decisório, que, de fato, é necessário para planejar, tomar decisões 

sobre o futuro. O planejamento, conceitualmente, pode ser: tático, operacional ou estratégico. 

Todos, programáveis ou não, se tornam elementos de análise dentro das condições 

fundamentais, que são: incerteza, risco e certeza. Para a tomada de decisão é necessário planejar 

(ACKOFF, 1976). 

Seguindo o pensamento do autor compreende-se planejamento por tudo aquilo que 

estruturamos antes da ação ser realizada, que faz parte do processo de formulação do que fazer 

e como fazer, ou seja, racionalmente organizado. Efetivamente para uma instituição pública, é 

preciso planejar para buscar um futuro ou projeção de onde se deseja chegar, ou seja, é um 

processo de avaliação e tomada de decisão em busca do mais caminho desejado, com a previsão 

de recursos humanos, financeiros, técnicos e outros que formam esse processo integrado de 

decisões a respeito desses recursos em busca de um cenário mais adequado (ACKOFF, 1976). 

Nesse sentido, vale ressaltar que o planejamento estratégico pode embasar-se do 

planejamento financeiro, isto é, da estimativa dos gastos e a previsão da receita para a definição 

dos recursos estratégicos, porém não são focados nele. Assim, percebe-se que as decisões 

estratégicas fazem com que negociações sobre a alocação dos recursos públicos acabam se 

reduzindo a aspectos de menor importância para o futuro do Brasil (REZENDE, 2010). 

É importante perceber que apesar da distância temporal dos estudos de Oliveira (2012) 

e Ackoff (1976), concordam nas definições de planejamento. Oliveira (2012) ainda ressalta que 

o planejamento estratégico se desenvolve podendo ser prolongado pelo tempo necessário, tema 

de estudo para a utilização de diretrizes estratégicas, bem como acrescenta-se a relação da 

instituição com o seu ambiente e a envolve como um todo, desde o comportamento dos 

servidores até os sistemas e tecnologias envolvidos. 

Ota (2014) apresenta a definição do planejamento tático como uma decomposição de 

um planejamento estratégico para cada departamento separadamente, com diminuição temporal 

para avaliação de desempenho da organização, normalmente realizada anualmente, portanto, 

com foco na eficiência. Ainda é ressaltado o planejamento operacional como ações de curto 
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prazo. Assim, os três formam um processo integrado de planejamento demonstrado na Figura 

2. 

 

Figura 2 - Processo Integrado de Planejamento 

 
Fonte: De Souza, 2010, p.16. 

 

Por outro lado, Porter (1987) afirma que a estratégia é um processo de escolha racional 

e análise de ameaças externas para a formatação de uma posição singular e diferenciada da 

organização no mercado, fornecendo à empresa um diferencial competitivo em relação às 

demais organizações. Nesse sentido, alinha-se a estratégia com a tomada de decisão em 

determinadas situações. 

As cinco situações nas quais a palavra estratégia deve ser empregada, de acordo com 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), são denominadas de 5P: a) Plan: plano de ação; b) Ploy: 

induzir a uma conclusão equivocada para provocar uma situação favorável; c) Pattern: é a 

constatação do fluxo de ações realizadas até o presente momento; d) Position: posicionamento 

no ambiente interno e externo; e) Pespective: conjunto de valores dos membros da organização. 

Com os conceitos tratados, a análise de Ota (2014) mostra o planejamento no nível 

estratégico utilizando-se algumas dessas situações, como o plano de ação, um dos 5P, com uma 

visão geral para o órgão governamental objetivando o crescimento de longo prazo, ou seja, 

acima de 02 anos. Isso ocorre em busca de um melhor posicionamento, mais um elemento em 

relação ao ambiente externo (população) e da melhor perspectiva, outra situação, interna aos 

servidores.  
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Apesar de importante a definição temporal para se planejar estrategicamente, não se 

deve confundir o planejamento estratégico com o de longo prazo, devido ao progresso linear 

em relação ao seu passado, o que não ocorre no planejamento estratégico devido à interferência 

de fatores externos e previsões de que cenários venham sofrer alteração. Portanto, é correto 

afirmar que o Planejamento de Longo Prazo estabelece metas a partir da extrapolação da 

tendência de dados passados, surgindo o Direcionamento Estratégico (ANSOFF, 1990). 

Após essa conceituação realizada e para ratificação da definição do Planejamento 

Estratégico, Poister e Streib (1999) afirmam que é o elemento central da Administração 

Estratégica, entretanto, não é o seu único componente. Nesse mesmo sentido, Certo e Peter 

(1993) afirmam ser uma ferramenta de gestão que auxilia a tomada de decisão para a 

formulação da estratégia, enquanto a Administração ou Gestão Estratégica conduz à 

visualização do futuro para alertar a organização quanto à possibilidade de haver ajustes em 

resposta à mudança no ambiente, com ajuste das prioridades.  

Por outro lado, outra base conceitual consiste que o planejamento estratégico em 

organizações públicas compõe um novo viés da Administração Pública, denominado Nova 

Gestão Pública, como visto anteriormente, no qual há foco em aspectos técnicos gerenciais 

adotados na administração pública para melhoria na efetividade dos serviços públicos 

prestados, todavia, atentando para não ocorrer a mera transposição de técnicas do setor privado, 

sem uma efetiva ressignificação (GIACOMONI e PAGNUSSAT, 2006). 

Finalmente, os ensinamentos de Oliveira (2012) transmitem que, ao atingir uma 

instituição planejada, tende-se a servir de modelo para as demais e apresenta um pré-requisito 

importante para ações estratégicas. Todavia, apenas é possível inserir um direcionamento 

estratégico com a preocupação de fazer a organização rumar para uma mudança cultural, 

trabalhando efetivamente com seu processo integrado de planejamento verificados no estudo 

de Ota (2014). 

Com essa cultura enraizada, as ações planejadas serão sempre tratadas através do 

planejamento, seja no nível departamental, seja no nível organizacional. Assim, torna-se viável 

um processo que aponte um quadro de diretrizes para a formação de um direcionamento 

estratégico a partir de algumas tendências em andamento, no Brasil e no mundo, das atividades 

e dos posicionamentos institucionais de entidades legislativas (INÁCIO, ANASTASIA e 

SANTOS, 2009). 

Dessa forma, o órgão público inicia a deter as respostas à sociedade, e então se forma o 

conceito que a instituição possui. Logo, emerge uma ferramenta fundamental, que é a de 

investigação sobre a imagem das instituições políticas para aprimorar a democracia e melhorar 
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o desempenho. As pesquisas dessa natureza devem focar em conhecer a percepção externa de 

lacunas e erros do Poder Legislativo Estadual, que na maioria das vezes são imperceptíveis para 

os agentes que trabalham no órgão. Além disso, é factível coletar sugestões para o 

aperfeiçoamento e com isso as sondagens tornam-se maiores quando a instituição em questão 

é pouco conhecida pela sociedade ou existe visão negativa da instituição (ARANTES, 

ABRUCIO e TEIXEIRA, 2005). 

Aprofundando-se no estudo apresentado sobre os Tribunais de Contas, verifica-se que 

quatro dimensões para a pesquisa sobre a imagem foram avaliadas, tais como: a) o universo de 

pesquisa e a escolha dos chamados atores sociais estratégicos com atenção às dificuldades de 

realização de entrevistas e questionários com esse público; b) o relacionamento com as 

instituições e a sociedade; c) qualidade e capacidade institucional através de avaliação dos 

serviços, das atividades e da qualificação dos servidores do Poder Legislativo Estadual; d) 

accountability do órgão público quanto ao processo decisório. Essas dimensões realizadas nesse 

estudo organizaram uma proposta de reformulação de imagem, o que no caso do 

direcionamento estratégico, trazem um contexto de avaliação para busca pela evolução da 

instituição e de sua marca (ARANTES, ABRUCIO e TEIXEIRA, 2005). 

Como consequência dessa necessidade de conhecimento da imagem institucional, e, em 

resposta à população, formula-se novo modelo burocrático de administração pública com foco 

das atividades em eficácia, eficiência e efetividade, como tratado no segmento anterior, sobre 

a Nova Gestão Pública. E no sentido de adaptação à nova realidade com características de 

globalização, instabilidade econômica, diversificação das demandas sociais e necessidade de 

recursos escassos foi onde a administração pública iniciou o desenvolvimento para a gestão 

estratégica (OTA, 2014). 

No entanto, a melhoria de imagem institucional somente se torna capaz através do 

aumento da capacidade de planejar a instituição, ou seja, a importante resposta que impulsiona 

o objetivo da confecção do Direcionamento Estratégico, pois incorpora um planejamento ainda 

mais sólido às ações que tornaram em busca da modernização administrativa, do 

aprimoramento do processo legislativo e da consolidação de canais de participação social. 

Todas essas ações, alinhadas aos conceitos de NGP, possibilitam o olhar crítico para futuro, 

com espaço para métodos consistentes de elaboração e concretização de projetos que visam 

deixar a instituição no que é previsto para se tornar em anos (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DE MINAS GERAIS, 2010). 

O modelo de planejamento se preocupa com o alinhamento entre o planejamento e o 

orçamento disponível e para isso, deve ser inserido com base na previsão de recebimentos da 
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Assembleia Legislativa. Isso afetará o Plano Plurianual (PPA), para não apresentar déficits ou 

limitações no planejamento, visto que, um orçamento concebido por Lei, diminui o poder de 

escolha dos gestores sobre o planejamento. Essas reformas de primeira geração, apenas focadas 

em iniciativas de ajuste fiscal, deixaram um legado importante, qual seja o da responsabilidade 

fiscal (MATUS, 2006). 

Outro ponto relevante é que o planejamento estratégico deve ser realizado para toda a 

assembleia,  buscando unificação de conceitos. Isso é muito comum no Poder Executivo, com 

suas secretarias e órgãos interligados, mas deve ter muita atenção dentro das Assembleias 

Legislativas. Com isso pretende-se deixar claro a toda a instituição sua missão institucional, 

visão de futuro, análise de ambiente e objetivos estratégicos. Dessa forma, o desafio do gestor, 

além do de realizar os esforços internos, também tem o papel de “articular, negociar e pactuar 

compromissos com atores externos de forma a assegurar os resultados pretendidos”. (MARINI, 

2008, p. 2-3). 

 A unificação dos conceitos de Marini (2008) e de Matus (2006) faz com que se 

apresente a necessidade de administrar uma metodologia para estabelecimento da direção 

adequada a ser seguida pela instituição, com objetivos finalísticos do Poder Legislativo e de 

mecanismos de continuidade das estratégias, trabalhando para isso com novos procedimentos 

e ferramentas de interação com os cidadãos previstas no orçamento. Dessa forma, a partir desses 

passos estratégicos alinhados deve reunir-se ferramentas gerenciais de planejamento 

estratégico, para uma melhor escolha dos instrumentos que se aplicam melhor ao 

direcionamento estratégico. De qualquer forma, os principais conceitos de direcionamento 

estratégico e de planejamento estratégico podem ser visualizados no Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Conceitos de Direcionamento Estratégico e  Planejamento Estratégico 

 
Conceito Autor Foco 

Reconstrução do 
planejamento 

Cardoso Júnior (2011) Visão estratégica, capacidade de gestão e 
sistema eficiente de colaboração. 

Tipos de 
Planejamento 

Ackoff (1976) e Oliveira 
(2012) 
Ota (2014)  
 
Ansoff (1990) 

Tomar decisões sobre o futuro: táticas, 
operacionais ou estratégicas; 
Todos formam um processo integrado de 
planejamento; 
Curto Prazo  Planejamento Tático 
Médio Prazo  Planejamento Estratégico 
Longo Prazo  Direcionamento Estratégico 

Planejamento 
Estratégico na 
Gestão Pública 

Wilson (1990) 
 
Hood (1991),  Mintzberg 
(1994) e Matus (2006) 

Técnica derivada da gestão privada que 
buscava lucro e diminuição de despesas; 
Reforma de Estado traz a busca por 
eficiência no gasto público; 
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Rezende (2010) 
 
Friedman (2006) 
 
 
Poister e Streib (1999) 
 
Giacomoni e Pagnussat 
(2006) 

Negociações sobre a alocação dos recursos 
públicos; 
Acrescenta-se: Análise de sistema, ciência 
política, bem-estar social, a administração 
pública, desenvolvimento; 
Torna-se elemento central da administração 
pública. 
Compõe um novo viés da Administração 
Pública, denominado Nova Gestão Pública. 

Análise de 
Cenários 

Shoemaker (1992) 
Silva (2005) 
Nogueira (2005) 
Schoemaker e Gunther 
(2002) 

Direcionamento com foco no resultado; 
Passos da execução da análise; 
Resultado: Visão estratégica; 
Utilizado pelo direcionamento estratégico. 

Gerenciamento 
pelas diretrizes 

Akao (1991) Método de gerenciamento de longo prazo a 
partir de planejamentos embasados no 
direcionamento. 

Direcionamento 
Estratégico 

Lopes (2015) 
 
Lobato, Filho et al (2006) 
Day (1999) 
 
Oliveira, Campomar e 
Luís (2008) 
Ota (2014) 
 
Inácio, Anastasia e Santos 
(2009) 
 

Utiliza-se do gerenciamento pelas diretrizes; 
Técnica do preenchimento das lacunas; 
Busca por eficácia, efetividade, satisfação 
dos usuários, crescimento da imagem 
institucional; 
Proposta de valor; 
 
Mudança cultural, trabalhando efetivamente 
com seu processo integrado de planejamento. 
Quadro de diretrizes a partir de algumas 
tendências e dos posicionamentos 
institucionais de entidades legislativas. 

Seleção de 
Prioridades 

Almeida e Menezes 
(2013) 

Define o rumo que a instituição precisa 
seguir para se sobressair no cenário político, 
através do direcionamento. 

Regras de 
decisão e 
diretrizes 

Antunes  (2011) Sinergia entre setores da instituição  ações 
simultâneas e coordenadas. 

Efeitos das 
Diretrizes 

Ansoff (1990) e Kaplan e 
Norton (2006) 
 
Martins e Marini (2010) 

Direcionamento pretende alinhar e 
coordenar ações para aumentar efeitos 
positivos e diminuir negativos; 
São diminuídos pela utilização de 
planejamentos estratégicos com prazos 
médios e ações mais específicas. 

Gestão 
Estratégica 
como proposta 
de valor 

Porter (1986; 1989; 
1999), Mintzberg (2010), 
Hitt, Ireland e Hoskisson 
(2002) 
Porter (1987) 
 
Certo e Peter (1993) 

Direcionamento estratégico busca a 
vantagem competitiva; 
 
 
Processo de escolha racional e análise de 
ameaças; 
Utiliza-se da ferramenta do planejamento 
estratégico. 
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Aplicação da 
Estratégia 

Mintzberg, Ahlstrand e 
Lampel (2000) 

5P: Plan, Play, Pattern, Position, 
Pespective. 
 

Desafio para o 
gestor 

Marini (2008) 
 
 
Marini (2008) e Matus 
(2006) 

Articular, negociar e pactuar compromissos 
com atores externos de forma a assegurar os 
resultados pretendidos. 
Estabelecer direção, com objetivos 
finalísticos e de mecanismos de 
continuidade das estratégias. 

Etapas do 
Planejamento 
Estratégico 

Schendel e Hofer (1979), 
Eadie (1983) e Bryson 
(2004) 

1- acordar com as partes interessadas;  
2- identificar as atribuições/obrigações 

formais e informais; 
3- clarificar a missão e os valores 

organizacionais;  
4- avaliar o ambiente externo e interno;  
5- identificar questões estratégicas; 
6- formular estratégias; 
7- rever e adotar plano estratégico;  
8- estabelecer uma visão de futuro efetiva;  
9- desenvolver um plano de ação;  
10-  reavaliar a estratégia e o processo de 

planejamento estratégico preparando-se 
para o novo ciclo.  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Exposto o quadro finaliza-se essa seção, e os dispositivos existentes no mercado 

brasileiro e mundial que serão estudados na sequência de levantamento referencial desse 

projeto. 

 

 As ferramentas para o direcionamento e planejamento estratégicos 

 

A partir dos conceitos apresentados lança-se mão de uso de ferramentas gerenciais 

estratégicas no processo de modernização da administração pública, tendo como eixo principal 

a função planejamento, pois quem planeja, às vezes erra e quem não planeja, às vezes acerta. 

De forma que, planejar não é adivinhar o futuro e sim escolher o futuro, é antecipar-se aos 

acontecimentos, onde se quer chegar e como. Assim a ferramenta planejamento estratégico traz 

no seu cerne a flexibilidade de adaptação as contingências ambientais e busca criar objetivos e 

delinear ações e recursos necessários para se atingir os objetivos estabelecidos (PALUDO e 

PROCOPIUCK, 2014). 

Não obstante, antes de apresentar as ferramentas necessárias para sua plena execução, é 

importante conhecer as etapas do Planejamento Estratégico, como uma sequência lógica. 
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Alguns pensadores falam a respeito, como Schendel e Hofer (1979) e Eadie (1983), entretanto, 

todas as ações estipuladas por esses estudiosos são apresentadas no estudo de Bryson (2004), 

que propõe 10 passos para o ciclo de mudança estratégica: 1- acordar com as partes interessadas 

o início do processo de planejamento estratégico; 2- identificar as atribuições/obrigações 

formais (leis/normas e outros) e informais na organização (objetivos de governo e promessas 

eleitorais); 3- clarificar a missão e os valores organizacionais; 4- avaliar o ambiente externo e 

interno; 5- identificar as principais questões estratégicas enfrentadas pela organização; 6- 

formular estratégias para gestão das questões levantadas; 7- rever e adotar uma estratégia ou 

plano estratégico; 8- estabelecer uma visão de futuro efetiva; 9- desenvolver um plano de ação4; 

e 10- reavaliar a estratégia e o processo de planejamento estratégico preparando-se para o novo 

ciclo. O autor observa que os oito primeiros passos correspondem especificamente ao processo 

de formulação do planejamento estratégico, enquanto que os dois últimos são relativos ao 

processo de implementação e de gestão estratégica. 

A partir dessas etapas é que se pode verificar as ferramentas disponíveis para cada uma 

delas, realizando assim, de forma mais organizada, a apresentação temporal da utilização das 

ferramentas. Sendo assim, para acordar entre as partes interessadas o início do processo de 

planejamento estratégico se apresenta a ferramenta Análise Stakeholder, que segundo Araújo 

Júnior (2008), utiliza de um mapeamento dos agentes, servidores e gestores mais importantes 

envolvidos com a organização. Essa análise permite criar um cenário com esses personagens a 

fim de visualizar as principais variáveis criando elementos de decisão estratégica. A partir desta 

ferramenta é possível acordar, entre os principais envolvidos no processo um plano de ação 

para execução do planejamento estratégico. 

Essa etapa deve se atentar à divergência entre a ambição de uma estratégia e a ausência 

de vínculos entre a formulação da estratégia e a sua execução. Para isso, Kaplan e Norton (2004) 

afirmam que envolvidos precisam estar conscientes para implementá-la e executá-la de forma 

eficaz, ou seja, a partir do Planejamento Estratégico definido, essa equipe deverá atuar 

interferindo na sua equipe para planos táticos e operacionais que visem garantir a plena 

execução a ser planejada. 

Na sequência, deve-se conhecer as Leis que a organização está submetida bem como as 

atribuições informais. O caso da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte que embasou 

suas reuniões técnicas preparatórias realizadas na Escola da Assembleia que manteve registro 

de frequência para a execução do seu primeiro planejamento estratégico a partir de debates, 

identificação de problemas e possíveis soluções através de encontros gerenciais que se 

embasaram no discurso de posse do presidente Ezequiel Ferreira de Souza é um bom exemplo 
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dessa etapa. A partir desse cenário foram tratados pelo grupo as prioridades de definição de 

quem era a Assembleia Legislativa, definindo sua missão, seus valores e seus objetivos 

(RUSSO, 2015). 

Assim, ressurge a premissa do direcionamento estratégico que é o gerenciamento pelas 

diretrizes, que é um sistema de gestão que busca conduzir a execução de um plano por meio de 

metas anuais utilizando-se de um método de melhorias conhecido como PDCA, um processo 

não é repetitivo na busca constante em se melhorar um processo. Essa ferramenta é utilizada 

em instituições públicas brasileiras como o caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

(TJMG) e na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais 

(CAMPOS, 1992). 

O conceito foi originalmente desenvolvido por Walter Shewhart como sendo um ciclo 

de controle estatístico do processo (SOUZA, 1997). Entretanto, foi Edward Deming que aplicou 

a estrutura de qualidade desenvolvida até os dias de hoje em seu estudo realizado no Japão 

(DEMING, 1990), que a partir daí se fez utilizar como método de gerenciamento de processos 

ou de sistemas. A utilização desse ciclo atingiu muitas possiblidades, que vão desde o 

estabelecimento de melhorias vindas da alta direção ou com o objetivo de coordenar esforços 

ou ainda, como principal função para o estudo: servir de princípio do planejamento com foco 

na melhoria dos resultados e das eficácias das ações (ANDRADE, 2003).  

Para melhor entendimento deste ciclo, que é uma metodologia de melhoramento 

contínuo, o PDCA tem sua conceituação a partir das letras que definem o ciclo PDCA são 

formadas do idioma original: plan, do, check, act, o que significa: planejar, executar, verificar 

e atuar. Assim, o processo pode ser definido em quatro fases, sendo a fase P como identificação 

do problema através do entendimento das suas características combinado com a análise das 

causas principais que impedem o atingimento das metas e plano de ação. Já a fase D, é a de 

ação ou desenvolvimento do plano de ação para resolver as causas fundamentais. A partir dessa 

ação, atinge-se a fase C, que é de verificação ou confirmação da efetividade do plano de ação. 

E finaliza-se esse ciclo com a fase A de padronização e a de conclusão, para a eliminação 

definitiva das causas para que o problema não reapareça e revisão das atividades e planejamento 

para trabalhos futuros. Obviamente, caso não tenha resolvido a questão, se reinicia o ciclo para 

nova observação da fase P (ANDRADE, 2003).  

O avanço documental que representa a confirmação de fim de ciclo PDCA é a conhecida 

como “melhores práticas”. Esse conceito consiste no estudo de documentos oficiais e todo tipo 

de informação acessível, juntamente com a experiência e o julgamento crítico e bem-informado 

dos prestadores de serviço da instituição. Nesse estudo, é importante identificar experiências, 
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estratégias, sucessos e fracassos. A utilização das “melhores práticas” foi um processo histórico 

proposto por Frieder Naschold, que compôs sua pesquisa na Alemanha e em outros sete países 

– Estados Unidos, Nova Zelândia, Dinamarca, Suécia, Países Baixos, Grã-Bretanha e Suíça. 

Nesse estudo cada especialista teve a missão de selecionar, descrever e analisar inovações mais 

bem-sucedidas com base em um projeto comum. Assim, a essência dos relatórios deveria 

focalizar experiências e práticas inovadoras, e não o desenvolvimento e a análise conceitual e 

serviriam de subsídio para a reforma ou plano de ação nesse país (JANN e REICHARD, 2014).  

Essas técnicas anteriores servem de fundamento para evolução de conceitos de 

qualidade na caça pela eficácia na gestão. Entretanto, não é possível iniciar um planejamento 

sem uma análise dos cenários que permeiam os ambientes externo e interno. E, para auxiliar na 

construção, o ferramental inicial que pode ser utilizado na fase de análise do ambiente externo 

à instituição é conhecido como forças de Porter, que serve para fazer análise da atratividade de 

um determinado segmento de um negócio. Nessa técnica valoriza tanto ambiente externo como 

o seu ambiente interno, e o desenho das forças apresenta as influências externas que atuam, tais 

como poder de negociação e ameaças. Este instrumento é mais utilizado na iniciativa privada 

(CORMIER, 2001). 

Outra técnica conhecida e utilizada para a análise do ambiente interno e externo, 

também inserida no contexto das instituições do poder público, é conhecida como SWOT, que 

é aplicada, preliminarmente, como diagnóstico de ambiente dentro do planejamento estratégico 

da organização. Essa técnica demonstrada por Silveira (2001) também é conhecida no Brasil 

como FOFA, apresentando situações de crescimento como forças internas da instituição e 

oportunidades ou circunstâncias favoráveis existentes no ambiente externo, que no caso em tela 

podem gerar frutos, como as assembleias legislativas brasileiras, e suas parcerias com objetivo 

de melhora a gestão. Existem ainda as análises de defesa que representam as fraquezas ou 

deficiências e lacunas percebidas nos setores da Casa e as ameaças ou condições inimagináveis 

que podem ocorrer no ambiente externo.  

No mesmo sentido, aborda-se a importância de se elaborar uma matriz de oportunidade 

para a verificação das probabilidades de sucesso, do mínimo ao máximo, e outro conjunto de 

ameaças com a probabilidade alta ou baixa de ocorrência. Assim, modelos trazidos de 

corporações privadas, como o modelo Boston Consulting Group apresentado no estudo de 

Baptista Galvão (2004), se desenvolveu sobre crescimento e participação (KOTLER, 1998). 

E, a partir desta análise de cenários, surge uma importante ferramenta de mapeamento 

das tendências na área de planejamento, que prevê as disposições possíveis para se atingir o 

cenário desejado, como exemplo em gestão em saúde trazido por Rivera e Armann (1999) que 
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servem de técnica mais apurada para que o gestor possa precisar o futuro, a partir de tendências 

de fatores críticos ao sucesso ou fracasso da instituição e que devem estar associadas na 

respostas do direcionamento estratégico para prever a modernização da organização ou sua 

posição a partir da construção de cenários ou tendências possíveis (BAPTISTA GALVÃO, 

2004).  

Assim, para a análise de diagnóstico que visa a modelização do futuro a partir de dados 

quantitativos do presente é fundamental para a construção dessas perspectivas. As técnicas mais 

comuns utilizadas em estudos prospectivos são o modelo bayesiano, as matrizes de impacto 

cruzado, o método Delphi e o brainstorming (CRISTO, 2003). 

Nesse sentido, uma das técnicas citadas, o brainstorming é muito utilizado em 

comunicação e inovação, e envolve uma coleta de informações em grupo, não superior a 12 

pessoas, que propõe soluções para as deficiências, fazendo que uma “chuva de ideias” dos 

participantes seja uma metodologia comprovada para o surgimento de grandes ideias, 

entretanto, seu resultado depende da seleção dos participantes. Para melhor compreensão dos 

resultados existem técnicas para a organização e a consolidação, como a espinha de peixe 

(COOPER e EDGETT, 2008). 

Outra ferramenta, objeto de estudo, é o método Delphi, que, conforme Linstone e Turoff 

(1975, p. 3) “estrutura um processo de comunicação grupal de forma que o processo seja efetivo 

em lidar com um problema mais complexo”. O método envolve aplicação sucessiva de 

questionários a um grupo de especialistas ao longo de várias rodadas e foca a prospecção de 

tendências futuras o mais confiável possível e de consenso entre os participantes. Esse recurso 

pode ser aplicado de forma tradicional (papel e lápis) ou em tempo real (conferências 

simultâneas). Alguns autores questionam a validade metodológica dessa ferramenta, com 

quesitos de confiabilidade insuficiente, imposição do ponto de vista do instrutor, consenso 

artificial – não explora as discordâncias. Apesar desses questionamentos é um método de 

grande utilidade em determinados casos (KAYO e SECURATTO, 1997). 

Ainda se apresenta a técnica de matrizes de Impactos Cruzados que consiste em na 

exploração do futuro com base em uma série de eventos que podem ou não ocorrer num 

horizonte temporal considerado. Cada evento é considerado uma hipótese que pode ou não ser 

certa, conforme tal evento ocorra ou não no marco temporal analisado. Não basta simplesmente 

identificar um conjunto de eventos, é necessário também estabelecer as interrelações das 

ocorrências entre uns e outros, por isso se dá o nome de impacto cruzado. Para facilitação, 

comumente se utiliza softwares que facilitam sua utilização (CRISTO, 2003). 
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Nesse sentido, é importante ressaltar o pensamento de Santos e Cardoso (2001) que 

aborda uma capacidade de avaliação decisiva em quatro áreas da Gestão Pública na execução 

de um Planejamento Estratégico, a saber: a) diagnóstico inicial a partir do conhecimento da 

situação atual; b) processo decisório com alternativas de ação e avaliação de custos e benefícios 

das políticas públicas; c) monitoramento dos resultados com ações estratégicas de alinhamento 

e direcionamento; d) avaliação final dos resultados obtidos pelo plano. 

Retoma-se então ao plano efetivo, revendo estratégias ligadas aos cenários de incerteza, 

risco e certeza previstos por Oliveira (2012). A partir disso, também é verificado uma visão de 

futuro com as ações propostas. Para esse fim, novas reuniões de grupo focal foram convocadas 

e realizadas com registro de frequências para estabelecimento do plano de ação dos eixos 

estratégicos, transformados em projetos estratégicos para o período. 

 Para finalizar o ciclo, lembra-se que quando se fala em planejamento, é preciso lembrar-

se do controle, portanto é importante sempre estar reavaliando o processo e para isso, utiliza-se 

ferramentas de monitoramento. Uma das ferramentas mais conhecidas no mundo é o Balanced 

Scorecard, desenvolvida por Kaplan e Norton (1997) que desde 1997 cresce em utilização nos 

Estados Unidos, no Canadá, na Grã-Bretanha, na Espanha, na Austrália e na Finlândia, países 

citados anteriormente no desenvolvimento da NGP. O Balanced Scorecard (BSC) busca 

realizar mensuração de desempenho da organização a partir de medidas financeiras e não 

financeiras realizando o desmembramento da estratégia em vários objetivos, monitorados por 

meio de metas e indicadores, distribuídos de forma equilibrada em quatro perspectivas: 

aprendizado e crescimento, processos internos, clientes e financeira (OLIVIERA, 2016). 

Essa ferramenta deve ser mais explorada, devido ao fato de levar em consideração toda 

a instituição, não apenas setores ou projetos específicos. O BSC é elaborado através dos 

objetivos estratégicos alinhados na missão institucional e a influência de cada dos atributos 

estratégicos. Esse instrumento, desenvolvido para o mercado privado, estabelece enfoque em 

processos internos mais críticos, como: disponibilidade de produtos, relacionamento com 

fornecedores, serviços pós-venda entre outros que possibilitarão uma perspectiva de 

crescimento da empresa para sobrevivência a longo prazo. Tais pontos de crescimento podem 

ser entendidos como necessidade de treinamento, motivação, qualidade do serviço e 

produtividade, necessidades de atendimento dos clientes internos entre outros (KAPLAN e 

NORTON, 1997). 

A ferramenta é utilizada no setor privado e, por esse motivo, os seus idealizadores 

apresentam que existe funcionalidade para fácil adaptação a qualquer tipo de organização, 

inclusive as públicas, objeto de estudo. Arveson (2002), pesquisador do Balanced Scorecard 
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Institute, demonstra características principais afetadas. Entretanto, os autores no estudo das 

Organizações orientadas para a estratégia acrescentam que mapas estratégicos podem ser 

formulados para instituições sem fins lucrativos ou governamentais e que devem prestar bem 

seus serviços aos seu público-alvo (KAPLAN e NORTON, 2000, p. 172-173). Entretanto, 

existem diferenças importantes, como mostrado no Quadro 2.  

 
Quadro 2 - Características do Setor Público e do Privado 

 

 
Fonte: Averson, 2002 apud Paz, 2003 p. 56. 

 
Prosseguindo na interpretação do Quadro 2, percebe-se que se mantém o termo cliente 

para ambos, mas esse público-alvo, no sistema privado é efetivamente o cliente, enquanto que 

no sistema público é cidadão/sociedade. Isso dificulta o entendimento para definição de metas 

e ações, pois um é o cliente, que paga, e o cidadão, afetado por determinado projeto ou programa 

governamental, são agentes interessados distintos. Com a verificação dessa necessidade, os 

autores ainda buscaram desenvolver uma ferramenta conhecida como Balanced Scorecard.Gov 

(BSC.Gov) para diminuir as resistências para entrada no setor público, fornecendo com isso 

uma ferramenta mais focada na gestão estratégica das organizações públicas, para isso, 

aumentando as perspectivas da ferramenta (ARVESON, 2002). 

Essa nova ferramenta ainda é analisada para atingir os conceitos de NGP e objetivos do 

cidadão ou sociedade, a partir de perspectivas orçamentárias, com a inclusão do PPA, da Lei 

das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei de Orçamento Anual (LOA), de perspectivas de 
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relações governamentais, focada no conceito de eficiência, eficácia e efetividade das ações. O 

sistema apresenta funcionalidade, entretanto apresenta situações a serem evoluídas, como: a) 

adaptação do cliente para o cidadão ou sociedade, b) uma possível divisão da perspectiva do 

cidadão, em requisitos de qualidade e efetividade. Assim, Ghelman (2006) busca a adaptação 

do BSC conforme   a  Figura 3. 

 

Figura 3 - Balanced Scorecard adaptado à Nova Gestão Pública 

 
Fonte: Ghelman, 2006, adaptado do BSC. 

 

Apesar de Ghelman (2006) buscar a adaptação do BSC e apontar evoluções necessárias, 

outros autores como distinguem três tipos de críticas: a) conceituais como apontado por Attadia, 

Canevarolo e Martins (2003) em relação às falhas conceituais, o principal aspecto a ser 

discutido é ser concebido numa perspectiva prescritiva, que pode travar o modelo diante da 

existência de novas estratégias; b) estruturais como apontadas o principal problema de integrar 

as perspectivas por meio da determinação das relações de causa-e-efeito e de utilizar o mapa 

estratégico e são mais ainda vistas por diferentes autores como: Norreklit (2000) que afirma 

não ter preocupação com o monitoramento do desenvolvimento tecnológico e aponta problemas 

nas relações dos objetivos e medidas de desempenho, bem como forma de monitoramento 

externa para fornecedores e outros órgãos governamentais, Sanger (1998) afirma que não há 

especificação de tipos de medidas e Fabian (1998) analisa a dificuldade de desenvolvimento e 

implementação de novas medidas, principalmente aquelas do tipo não-financeiras; c) gerenciais 

apontadas pela visão, comunicação da estratégia, planejamento do negócio e feedback. Nesse 

ponto, além dos autores anteriores, Roest (1997) reflete a falta de como a alta administração 
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deva conduzir o processo de elaboração e implementação do BSC, além da falta de clareza 

sobre os objetivos estratégicos em ações, planos realísticos e medidas de desempenho. 

Apesar de críticas apresentadas a sua utilização no setor público, esse importante 

instrumento de estudo, segue as tendências dos sistemas modernos de medição de desempenho, 

utilizando medidas de desempenho balanceadas e integradas para realizar o monitoramento do 

alcance dos objetivos estratégicos. E esse fato fez com que muitos órgãos públicos no Brasil 

aderissem a ela, tais como: Tribunal de Contas da União, que apresenta lições aprendidas no 

processo como o estabelecimento de metas atingíveis, mas significantes e o comprometimento 

da equipe, com um sistema de monitoramento do desempenho de fácil compreensão. 

(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2011); ainda foram desenvolvidos projetos na 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e Escola Nacional de Administração 

Pública (ENAP) são exemplos apresentados por Paz (2003, p. 54-55). 

Contudo, essas críticas, que mostram uma falta de consenso entre os autores sobre se o 

BSC é realmente um sistema de gestão de desempenho capaz suportar a implementação 

estratégica, e, também, como precisa se adequar a outros sistemas da organização (orçamento, 

avaliação de desempenho, remuneração), indicam que o modelo precisa ser aprimorado para 

atender as diferentes necessidades e contextos organizacionais. Esse entendimento faz com que 

algumas instituições busquem sistemas similares ou mesmo buscam desenvolver seu próprio 

sistema, todos similares ao conceito de criação do BSC, mas que atendam sua demanda 

específica (ATTADIA, CANEVAROLO e MARTINS, 2003). 

Para melhor clareza na compreensão das ferramentas, apresenta-se o Quadro 3 com um 

resumo do que foi apresentado neste capítulo. 

 

Quadro 3 - Ferramentas do Planejamento Estratégico 

Ferramenta Autor Foco 
Análise Stakeholder Araújo Júnior (2008) 

 
 
Kaplan e Norton 
(2004) 

Mapeamento dos agentes, servidores e 
gestores mais importantes envolvidos com 
a organização; 
Conscientização dos envolvidos para 
implementação eficaz. 

Melhores Práticas ou 
ciclo PDCA 

Souza (1997) e 
Deming (1990) 
 
 
 
Andrade (2003) 
 
 

Ciclo de controle estatístico do processo 
Entretanto,  adaptado por Edward Deming 
na que a partir daí se fez utilizar como 
método de gerenciamento de processos ou 
de sistemas.  
Utilizado para estabelecimento de 
melhorias, coordenação de esforços ou 
princípio do planejamento com foco na 
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Campos (1992) e Jann 
e Reichard (2014) 
 
 

melhoria dos resultados e das eficácias da 
ações. 
Busca constante em se melhorar um 
processo com identificação do problema, 
desenvolvimento do plano, verificação da 
efetividade e padronização. 
 

Forças de Porter – 
análise ambientes 
externos e internos 

Cormier (2001) Desenho das forças apresenta as influências 
externas que atuam, tais como poder de 
negociação e ameaças. 

SWOT ou FOFA Silveira (2001) 
 
Kotler (1998) 

Diagnóstico de ambiente dentro do 
planejamento estratégico da organização. 
Matriz de oportunidade para a verificação 
das probabilidades de sucesso e de ameaças 
de ocorrência 

Mapeamento de 
Tendências 

Baptista Galvão 
(2004) e Kotler (1998) 

Previsão das disposições possíveis para se 
atingir o cenário desejado 
Técnica mais apurada para que o gestor 
possa precisar o futuro, a partir de 
tendências de fatores críticos ao sucesso ou 
fracasso da instituição. 

Técnicas de dados 
quantitativos 

Cristo (2003) Modelo bayesiano, as matrizes de impacto 
cruzado, o método Delphi e brainstorming. 

Brainstorming Cristo (2003) Coleta de informações em grupo. 
Método Delphi Linstone e Turoff 

(1975) 
Estrutura um processo de comunicação 
grupal de forma que o processo seja efetivo 
em lidar com um problema mais complexo. 

Matrizes de Impacto 
Cruzado 

Cristo (2003) Exploração do futuro com base em uma 
série de eventos que podem ou não ocorrer 
num horizonte temporal. 

Espinha de Peixe Cooper e Edgett 
(2008) 

Técnicas para a organização e a 
consolidação. 

Ferramentas das 
Etapas do 
Planejamento 
Estratégico 

Santos e Cardoso 
(2001) 

a) diagnóstico inicial a partir do 
conhecimento da situação atual;  
b) processo decisório com alternativas de 
ação e avaliação de custos e benefícios das 
políticas públicas;  
c) monitoramento dos resultados com ações 
estratégicas de alinhamento e 
direcionamento; 
d) avaliação final dos resultados obtidos 
pelo plano. 

Balanced Scorecard 
(BSC) 

Kaplan e Norton 
(1997) 
 
 
 
 
Oliveira (2016) 

Ferramenta mais conhecida para 
gerenciamento do planejamento ou 
direcionamento estratégico; 
Elaborado através dos objetivos 
estratégicos elaborados pela missão 
institucional e a influência; 
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Mensuração de desempenho da 
organização a partir de medidas financeiras 
e não financeiras 

Balanced 
Scorecard.Gov 
(BSC.Gov) 

Ghelman (2006)  Criado para diminuir as resistências para 
entrada no setor público. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 

Dessa maneira, verifica-se que as ferramentas a serem utilizadas durante o Planejamento 

Estratégico podem ser desenvolvidas por software próprio da instituição ou mesmo através de 

produtos existentes no mercado, mas os conceitos devem seguir os pontos estudados nessa 

seção. Especificamente o Poder Legislativo detém demandas próprias que podem interferir 

nessa escolha e por essa razão, será estudado sua especificidade na seção a seguir. 

 

 A utilização do Planejamento Estratégico pelo Poder Legislativo 

 

Após a exposição de conteúdo e ferramentas de Planejamento Estratégico, ainda se faz 

necessário obter estudo preliminar sobre o tema no Poder Legislativo brasileiro. Além do 

conhecimento dos projetos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, verifica-se 

outros exemplos bem-sucedidos que fundamentaram o estudo preliminar potiguar, como casos 

da ALMG, referências em outros órgãos Legislativo como Câmaras Municipais, Tribunais de 

Contas, Câmara dos Deputados e Senado Federal no Brasil, para implantação da primeira 

edição no Legislativo Estadual (RUSSO, 2015). 

Uma das referências com grande número de citações nos estudos sobre o tema é o caso 

do Tribunal de Contas da União, apontado inclusive como exemplo de missão, visão e valores 

no estudo de Souza (2010, p. 25), que aponta a missão de “assegurar a efetiva e regular gestão 

dos recursos públicos em benefício da sociedade” como exemplo que apresenta o Tribunal de 

Contas da União como um órgão independente que apoia o Poder Legislativo no exercício do 

controle externo da administração pública (art. 71 da Constituição Federal) e consequentemente 

um dos primeiros do setor legislativa a partir para a utilização desta ferramenta. 

Nesse sentido, Bergue (2007), mostra a compreensão do crescente esforço de 

apropriação de tecnologias gerenciais, uma tendência dos Tribunais de Contas brasileiros para 

a realização de seus planejamentos estratégicos, enfim uma evolução no pensamento 

estratégico. Nesse trabalho realizado há quase uma década já era significativa a utilização desse 

ferramental por 25% dos Tribunais de Contas do Estado, do Distrito Federal ou da União, sendo 

que desse total estão inclusos 07 Tribunais que contém referência expressas sobre seu 
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planejamento estratégico, com processos regulamentados por normativas internas, e os planos 

são, em alguns casos, disponibilizados para consulta.  

Todavia, a tendência de evolução nesse pensamento estratégico de gestão é percebida 

nos TCE devido a serem impulsionados pelo Tribunal de Contas da União, que iniciou a cultura 

do planejamento estratégico nos anos 90, conforme publicação do TCU (2011). Isso pode ser 

comprovado mais evidentemente em estudo que apresenta que 80% dos Tribunais de Contas 

do Estado (TCE) possuem ferramentas gerenciais e de controle de desempenho institucional, 

bem como 80% já aponta para o Planejamento Estratégico implementado até o final do estudo 

da Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo, que foi apresentado 

pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em 2008 (BERGUE, 2009, p. 34). 

Além dos órgãos de controles, as demais casas legislativas também já iniciaram o 

processo de Planejamento Estratégico. Entretanto, em pesquisa aos sítios realizada em abril de 

2017, das 26 Assembleias Legislativas do Brasil, apenas três (11,5%) possuem, em 2017, algum 

plano em execução ou já executado, que são as Assembleias Legislativas dos Estados: Mato 

Grosso (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MATO GROSSO, 2012), Minas Gerais 

(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2010) e Rio Grande do Norte 

(RUSSO, 2015).  

O Poder Legislativo mineiro é a fonte da maioria dos estudos a respeito do Planejamento 

Estratégico, talvez devido ao fato de ter iniciado o processo de adoção desta ferramenta 

estratégica nos anos 1990, como apontado por Fuks e Fialho (2009). Esse fato é citado, ainda, 

em estudo de como a ALMG se aproveitou do momento de reforma administrativa do Estado 

de Minas Gerais, que está diretamente alinhado pela reforma administrativa do Governo 

Fernando Henrique Cardoso promovida em 1995 e que teve como principal função o 

desenvolvimento de metas para o Estado, favorecidos pela melhoria das condições econômicas. 

Houve então um choque de gestão necessário para a implementação de diversas políticas 

públicas a serem geridas sob determinadas estratégias. Com as negociações das audiências 

públicas o Governo influenciou na introdução da reforma administrativa da Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais (CORREA, NUNES, et al., 2006). 

É importante perceber que desde 2010, essa instituição mineira iniciou a execução de 

seu direcionamento estratégico e em consequência disso, já apresenta quatro versões recentes 

de Planejamento Estratégico bienal (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 

2010). Todos são influenciados pelo direcionamento estratégico, único estudo existente nas 

Assembleias Legislativas Brasileiras, que foi um documento homologado através da Resolução 

4.615 de 2010. Assim, já se trabalha a administração sem súbitas alterações de rumo nas trocas 
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de legislatura ou mesmo de mesa diretora. A busca pelos objetivos atingiu algumas vertentes 

externas e internas, como: ampliar e aprimorar a participação da sociedade nas atividades do 

Poder Legislativo; garantir a qualidade legislativa; promover educação para cidadania; 

melhorar a qualidade do gasto e aumentar a eficiência do Poder Legislativo; intensificar a 

articulação com as Casas Legislativas para o fortalecimento do Poder Legislativo 

(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2010). 

Além das Assembleias Legislativa e dos órgãos de fiscalização e controle, a Câmara dos 

Deputados e o Senado Federal, ambos na esfera em Brasília, também apresentam relatos de 

início de gestão estratégica. O Senado Federal também já dispõe estudo específico nesse tema, 

como já foi noticiado por Ferreira (2014) em seu estudo de análise de dificuldades e desafios 

da implantação na secretaria de comunicação social deste órgão. Entretanto, não apresenta um 

planejamento estratégico enraizado em sua estrutura na totalidade, apenas na Secretaria 

Especial de Comunicação Social (2010b), o que mostra que ainda não tem uma efetiva cultura 

estratégica. A questão cultural também pode ser demonstrada no estudo de Botelho e Melo 

(2009) sobre a Câmara dos Deputados. 

Debruçando no estudo da Câmara dos Deputados iniciou sua implementação do 

Planejamento Estratégico em 2006, porém é correto afirmar que não atingiu a mesma amplitude 

desenvolvida pelo legislativo mineiro devido, essencialmente, à falta de penetração das ações 

da casa como um todo, como analisado no estudo de Botelho e Melo (2009), em especial na 

atividade finalística do Poder Legislativo, foco do trabalho realizado na ALMG 

(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2010). Nesse sentido, os autores 

destacaram que foi utilizada como ação principal produto deste planejamento a comunicação 

estratégica com a perspectiva de atingir todas as partes da Casa, porém o que atingiu, 

inicialmente, somente os servidores altamente comprometidos com o processo para auxilio da 

compreensão do mapa coorporativo e a metodologia de acompanhamento e monitoramento em 

todas as unidades. O ponto relevante nesta comparação é que mesmo com o fato do documento 

da Câmara dos Deputados ter contado com a contribuição do World Bank Institute do Banco 

Mundial, instituição buscada para garantia metodológica ao processo, os autores que realizaram 

estudos de desafios e solução apresentam que a morosidade da implementação, com destaque 

que até 2010, ou seja, quatro anos após o início, não haviam resultados de implantação, mas 

apenas de definição da estratégia institucional, diferente do exemplo de Minas Gerais 

(BOTELHO e MELO, 2010). 

 Com isso, percebe-se que os principais estudos relatados pelos autores na atuação 

Legislativa são focados no planejamento estratégico propriamente dito, cujo prazo 
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normalmente é, no máximo, idêntico ao tempo de mandato dos deputados estaduais, que de 

acordo com a Constituição de 1988 é de 04 anos. E, nesse caso, surge o risco trazido com a 

troca de comando e consequente garantia de perenidade na ação legislativa com a mudança de 

diretrizes que podem surgir nesse momento. Assim, o estudo do planejamento estratégico no 

âmbito legislativo deve concentrar em período de tempo maior, o que é possibilitado pelos 

Direcionamentos Estratégicos (BRASIL, 1988). 

A orientação, assim, é uma proposta de visão de futuro, para a construção de uma 

sociedade melhor se torna fundamental, como no exemplo da ALMG, que foi uma iniciativa 

inédita numa casa legislativa. Com essa proposta de direcionamento estratégico, a Assembleia 

de Minas percebeu a necessidade de integrar as funções do Parlamento, com maior 

envolvimento administrativo para manter altos índices de especialização e alta capacidade de 

ação coordenada (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2010). 

Em seu projeto de resolução nº 4.615/2010, a ALMG definiu seu direcionamento 

estratégico como a definição das estratégias de atuação do Poder Legislativo Mineiro para um 

período de dez anos, com as diretrizes: I- cumprimento da missão institucional, II-  promoção 

da participação da sociedade na elaboração de leis estaduais e na avaliação das políticas 

públicas para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, III- o tempo de 10 anos em busca 

de uma visão de futuro onde a sociedade reconheça como o poder do cidadão na construção de 

uma sociedade melhor (ALMG, 2010). 

Por outro lado, o Poder Legislativo mineiro aumentou sua reflexão sobre dados no 

passado buscando atingir as perspectivas futuras, principalmente renunciando a um 

planejamento meramente administrativo das atividades da Secretaria da Assembleia para se 

adotar uma visão de conjunto e de longo prazo. Com essa situação ajustada, pode-se pensar na 

Assembleia com um tempo maior que um mandato, empregando avançados modelos de gestão 

e comunicação que se mantém na ênfase em modernização da instituição, trazendo capacidade 

para suporte ao mandato do deputado. Assim, os parlamentares, mesmo integrantes da Mesa 

Diretora, focam seus trabalhos para melhor posicionar a instituição legislativa no sistema 

político, fortalecendo sua presença junto aos seus eleitores e toda população (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2010). 

Dessa forma, um alinhamento governamental deve ser construído através de um 

desenho da arquitetura da Assembleia Legislativa, que muitas vezes atende critérios políticos 

de distribuição de cargos e não para atender aos objetivos previstos na agenda estratégica do 

Parlamento estadual. Essa estruturação é um meio fundamental para que os resultados 

aconteçam e deve estar em linha com o direcionamento estratégico dado (MARINI, 2008). 
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Com isso, o novo modelo de gestão do Legislativo Estadual orientado para resultados 

visa promover inovação gerencial na administração. Não é mais possível supor a 

institucionalização de modelos de gestão baseados na lógica do comando e controle. Assim, de 

acordo com o pensamento de Saravia (2005) deve-se manter um “relacionamento negociado 

entre os diversos atores do aparelho do Estado e, eventualmente, entre estes e a sociedade civil” 

(SARAVIA, 2005).    

Além disso, o caso ocorrido em Minas Gerais demonstra que o direcionamento 

estratégico são diretrizes a longo prazo, onde existe flexibilidade para incorporar expectativas, 

prioridades e projetos através do Planejamento Estratégico que é realizado em períodos de 

médio prazo, no caso de dois em dois anos. Os planejamentos estratégicos se fazem necessários 

para manter o alinhamento contido nas diretrizes, nos objetivos e nas linhas de ação, como um 

processo de continuidade na implementação ao longo do Direcionamento Estratégico sem que 

cada Mesa Diretora perca a oportunidade de estabelecer suas prioridades (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2010, p. 39).  

É oportuno perceber que essa visão a longo prazo traz uma vantagem necessária ao 

Poder Legislativo, que é o fato de conseguir propiciar uma ideologia motivadora e uma visão 

de futuro esperado para a instituição e, consequentemente, para a vida pessoal do agente. 

Somente assim os servidores públicos do legislativo estadual estarão encorajados para 

realizarem esforços que proporcionem a realização dos resultados com a implantação de 

mudanças significativas que afetarão a cultura organizacional e o avanço da ALMG 

(GUIMARÃES, SCHWARTZ, et al., 2012). 

Para conhecer o que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte pode evoluir 

com a implementação do Direcionamento Estratégico é necessário verificar as críticas ao 

planejamento estratégico implantado pelo Poder Legislativo Estadual desde 2015, o que será 

visto a seguir. 

 

 Análise crítica do Planejamento Estratégico da ALRN 

 

A ALRN está no lançamento oficial da segunda edição do planejamento estratégico, que 

é realizado bianualmente. Dessa forma, somente será possível realizar a análise exploratória 

dos dados referente ao planejamento estratégico do biênio 2015-2016. Assim, é possível 

combinar um conjunto de informações acerca das formas e mecanismos das ações realizadas, 

bem como aferir a percepção da gestão desse planejamento quanto aos dados apresentados e os 

problemas encontrados ao final desse estudo. (RUSSO e DIAS, 2016) 
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Em primeira análise apontada por Russo e Dias (2016) verifica-se o baixo nível de 

experiência em planejamento estratégico dos servidores “candidatos” a participação no grupo 

para a elaboração do primeiro planejamento estratégico, conforme pode ser evidenciado pelo 

fato de que efetivamente 55% do grupo jamais tinha presenciado qualquer experiência nesse 

sentido. Essa análise de nível de conhecimento sobre Planejamento Estratégico pode se dizer 

que foi um primeiro fator fundamental para a existência de falhas no processo, que nasceu de 

forma inovadora, porém desorganizada no Poder Legislativo Estadual, devido à resistência do 

próprio grupo quanto à efetividade do planejamento e a execução real dele no período traçado.  

Outro fator que influenciou no processo e resultados do primeiro planejamento 

estratégico foi o fato de ter um grande número de servidores comissionados, que, ademais, são 

até hoje o maior volume de servidores. Esses servidores possuem forte enraizamento de ações 

patrimonialistas e clientelistas brasileiras, devido a estrutura de nomeações apontada por Marini 

(2008).  

Esse fato, inclusive, pode ser o responsável por não ter funcionários aptos para o 

desenvolvimento de algumas funções fundamentais para o melhor andamento de alguns 

projetos estratégicos. Isso pode estar respaldado pelo ato de nomear pessoas na organização 

pública volta-se a uma prática antiga de meritocracia a qual favorece uma elite social no Brasil 

(VALADARES e EMMENDOERFER, 2012). Apesar de existir avanços nesse sentido, o caso 

da ALRN sofreu uma crise durante o período que afetou diretamente ao planejamento com a 

troca dos mais de mil servidores em 2015. 

O tempo de serviço dos servidores de setores envolvidos também se coloca com 

relevância. Para isso é importante saber que a Assembleia Legislativa possui a estrutura 

organizacional disposta pelo artigo 2º da Resolução 50/2012, e teve seus principais setores 

representados pelos servidores dos seguintes setores: Secretaria Legislativa, Secretaria 

Administrativa, Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, Procuradoria-Geral e 

Escola da Assembleia, que à época tinha o nome Instituto do Legislativo Potiguar, e o Secretário 

Executivo da Fundação Djalma Marinho, além da Coordenadoria de Execução Financeira e 

Orçamentária (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012). 

Apesar dos principais setores estarem envolvidos, poucos foram aqueles que efetivamente se 

inseriram na nova cultura organizacional voltada ao planejamento estratégico. Os servidores 

que mais trabalharam no processo tinham pouco tempo de serviço e eram responsáveis pelo 

processo de decisão, no qual os servidores com mais tempo, apesar de poucos, efetivamente 

pouco contribuíram com conhecimento histórico (RUSSO e DIAS, 2016). 
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O tempo imposto para a implantação do planejamento estratégico foi de apenas 60 dias 

após o início de seu estudo, e isso pode ter acarretado algumas falhas como no advento da 

criação do planejamento estratégico, juntamente com o fato de ter sido sem consulta aos 

servidores devido à utilização de modelo top-down, e partiu culminou no fato da ALRN ter se 

visto obrigada à criação de missão, visão e valores, que jamais haviam sido inseridas no 

processo (RUSSO, 2015). Apesar disso, o primeiro planejamento estratégico foi estruturado 

com a formação de eixos, projetos e produtos, entretanto, mais uma das falhas foi o fato do 

mapa estratégico apresentar 36 (trinta e seis) projetos estratégicos, sendo um número muito 

elevado para que pudessem ser concentrados os pontos a serem realizados, ainda a partir da 

descrição ou revisão de poucos participantes do grupo original formado por 10 servidores. 

Nesses projetos, a grande maioria foi demandada pela alta direção e não fazia parte 

efetivamente de assuntos estratégicos (RUSSO e DIAS, 2016). 

Outro ponto também destacado a partir da criação da nova edição foi a falta de 

indicadores que espelhassem um monitoramento. Isso gerou resultados aferidos apenas na base 

do tempo, e não tiveram um monitoramento adequado dos envolvidos, cabendo a poucos 

servidores o efetivo controle dos resultados, que muitas vezes não eram precisos devido à falta 

de sistemas de monitoramento (RUSSO, 2017). Especialmente ficou dificultada na edição 15-

16 o acompanhamento do desempenho financeiro. É evidente que, em virtude da inclusão de 

metas e indicadores para cada objetivo, o monitoramento da execução da estratégia de forma 

que a organização possa fazer a mensuração de seu desempenho regularmente é fundamental 

não apenas para a evolução na busca pela melhoria dos serviços prestados à população, como 

também para dar confiabilidade aos resultados aferidos no processo (OLIVIERA, 2016). 

Alguns dos processos equivocados que ocorreram geraram ainda, conforme exposto por 

Botelho e Melo (2009), uma falha do planejamento de comunicação como mudança de cultura 

dos servidores com a perspectiva de atingir todas as partes da Casa, atingindo inicialmente 

servidores altamente comprometidos com o processo para auxilio da compreensão do mapa 

coorporativo e a metodologia de acompanhamento e monitoramento em todas as unidades, com 

o cuidado de exemplos de criação inviabilizados devido ao desinteresse dos servidores e 

consequente dificuldade de comprometimento e monitoramento. Isso pode ter gerado uma falha 

no desdobramento vertical e horizontal da estratégia, com uma falta de maior clareza na 

definição dos autores sobre a utilização do mapa estratégico. Essas indefinições são falhas de 

como traduzir os objetivos estratégicos em ações, planos realísticos e medidas de desempenho 

(ROEST, 1997). 



54 
 

Nesse sentido, percebe-se como o problema de enraizamento da cultura organizacional 

quanto ao planejamento estratégico que a ALRN não possui em todos os setores a cultura do 

planejamento operacional, o que mostra uma dificuldade de ligação dos projetos estratégicos 

com o orçamento e fundamentalmente com os planos operacionais. O caso de planejamento em 

ações ou atividades setoriais não foram encontradas, apenas o caso do projeto Assembleia 

Cidadã, com necessidade de intervenção em critérios de avaliação, apresentou uma cultura de 

planejamento (RUSSO, LIMA, et al., 2017). Somente com a ótica da visão descritiva como o 

empreendedorismo, o jogo de poder, a influência da cultura, a importância da liderança e o 

próprio lado emergente das estratégias que são pouco explorados é possível integralizar os todos 

os setores da Assembleia Legislativa. Contudo, o alcance de melhores resultados exige 

mudança cultural dentro da organização, através da participação de todos na elaboração e 

implementação de um plano que demonstre as vantagens geradas (ATTADIA, 

CANEVAROLO e MARTINS, 2003). 

Também é importante argumentar a crítica à desconsideração aos fatores políticos e 

sociais, seja pela falta de participação popular na discussão do futuro do Poder Legislativo 

Estadual e de sua ação na sociedade, seja pela maior participação dos deputados na execução 

do planejamento estratégico. Efetivamente, isso torna os cenários de mais difícil previsão e 

aumenta a impressão de que a estratégia se torne algo imutável. Nesse sentido, o 

direcionamento estratégico se apresenta necessário, não apenas para ouvir os agentes como 

também para uma revisão periódica dos planejamentos estratégicos para aproveitar as 

oportunidades e superar os obstáculos que se apresentarem no ambiente, sem mudanças radicais 

na direção da ALRN (OLIVIERA, 2016). 

A falta de participação de muitos membros, sobrecarregaram servidores que se tornaram 

incapazes de trabalhar na correção estruturada dos rumos de cada projeto estratégico, com 

efetivo estudo de causa e efeito na esperança de encontrar a existência de uma relação causal 

que implica na independência entre as variáveis estudadas e na ocorrência das mesmas em 

momentos diferentes no tempo. Muitos projetos não estavam se quer interligados no mesmo 

eixo estratégico ou perspectiva, mas interferiam na sequencia um dos outros, o que atrapalhou 

no resultado final como nas críticas ao BSC realizada por Norreklit (2000). 

Assim, pode ser sugerida a definição de perspectivas sem o adequado foco nas 

atividades que representam os objetivos e missão da ALRN, ou seja, os eixos estratégicos não 

foram assumidos com atenção à necessidade real da Assembleia Legislativa Estadual. Vale 

recordar da necessidade de definir inicialmente a visão, missão e valores essenciais para depois 

estabelecer os objetivos, projetos e indicadores estratégicos, que pode ser devido à falta de 
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envolvimento dos parlamentares nesse processo. Esse problema existente no planejamento 

estratégico 2015-2016 também aparece como crítica na configuração estrutural do Balanced 

Scorecard feita por Letza (1996). É fato que a mudança inicial foi tratada como sendo 

fundamental para se administrar a instituição e por esse fato que se tornou alvo da definição 

dos eixos estratégicos a partir do discurso de posse do presidente. 

Esse foco administrativo do planejamento estratégico não foi acompanhado pela 

estrutura organizacional da Assembleia Legislativa, que não possui um departamento de 

planejamento, e que detinha aprovação do conteúdo do plano através da criação do Conselho 

de Administração, como órgão consultivo para assegurar o andamento do processo, entretanto 

desprovido de servidores com treinamento efetivo no tema, serviam como observadores das 

apresentações (RUSSO, 2015). 

Com isso, a ALRN acaba por não oferecer problemas quanto a devotar igual atenção a 

cada um dos eixos estratégicos na edição 2015-2016, pois não apresentou estratégias diferentes 

com áreas distintas de desempenho, que por sua vez implicariam na utilização diferenciada das 

perspectivas para monitorar o desempenho. A ALRN percebe a importância da inserção do eixo 

estratégico fundamental, inserido na edição 2017-2018, que é a atividade parlamentar. Nesse 

caso, é evidente que todos os eixos estavam consumados como apoio administrativo para o 

apoio nas decisões da ALRN, que alcançou, por exemplo, R$ 20 milhões de reais em reduções 

orçamentárias no período da primeira edição do planejamento estratégico (SCHIEMANN e 

LINGLE, 1999).  

Não apenas por essa economicidade, deve-se lembrar que a Assembleia Legislativa 

estava buscando ultrapassar seus limites na evolução de um planejamento estratégico, analisado 

para tanto não apenas o estudo e proposta técnica, mas também possíveis ações necessárias para 

a garantia de execução, desde o envolvimento político, programação de capacitação técnica dos 

servidores, grupo de monitoramento e indicadores e nesse sentido, o Planejamento Estratégico, 

realizado sem uma base concreta de diretrizes ou direcionamento, supera as expectativas de 

avançar uma proposta de mudança cultural (RUSSO e DIAS, 2016). 

Desse modo, apesar de muitas falhas e dificuldades, o planejamento estratégico atingiu 

resultados na casa de 80% de alcance dos marcos estabelecidos e se tornou uma ferramenta de 

ação gerencial da ALRN que busca como resultado ser reconhecidamente uma administração 

preocupada em efetividade, eficiência e eficácia dos recursos. É importante ressaltar a 

necessidade de se discutir o avanço cultural que a Assembleia precisa ter, com a efetiva 

implantação de Direcionamento Estratégico capaz de trazer perenidade às ações administrativas 

e legislativas e em busca de um horizonte de tempo capaz de garantir essa evolução. O trabalho 
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de mudança e conscientização que deve ser envolvida para uma gestão eficiente da Assembleia 

Legislativa passa por atributos essenciais que vão muito além de um ou outro projeto, ou uma 

gestão, e que deve ser de interesse de todos os gestores e servidores do Poder Legislativo 

Estadual (RUSSO e DIAS, 2016). 

Nesse contexto é fato que a ALRN, em 2015, construiu seu primeiro planejamento 

estratégico, “ainda que de forma simplificada para o período de dois anos” (RUSSO, 2017, p. 

10). Houve uma definição inicial de padrões de excelência nos serviços, que como em outras 

organizações públicas, que são de difícil mobilização e esforços de seu corpo funcional para a 

efetiva mudança de patamar. O Planejamento Estratégico fora utilizado, no primeiro momento, 

como um instrumento de modernização administrativa institucional e previu um foco de 

programas de Melhoria da Eficiência, Qualidade, Integração, Recursos Orçamentários, 

Recursos Humanos e Recursos Tecnológicos e com a qualificação de servidores dentro do 

processo, percebe-se um maior número de servidores envolvidos no novo biênio, bem como 

um avanço na cultura, longe ainda do que se espera (RUSSO, 2017). 

As expectativas do planejamento estratégico 2017-2018 mostram a necessidade de 

evolução do pensamento estratégico dentro da ALRN, que demonstra se espera “os esforços 

alinhados para o atendimento inicial da excelência e efetividade da ação dos parlamentares 

potiguares” (RUSSO, 2017, p. 102). É importante ainda ressaltar que a Assembleia Legislativa 

espera que seja criado o direcionamento estratégico, o que mostra uma insegurança quanto à 

continuidade do trabalho que vem sendo desenvolvidos numa possível troca de gestão, pois 

Russo (2017, p. 102) afirma ser necessário “que possa garantir a sequência do trabalho 

estratégico e do crescimento da cultura organizacional tornando a ALRN uma referência 

administrativa e parlamentar. ”  
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3 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Antes de responder ao problema de pesquisa, é fundamental que se conheça o histórico 

da Assembleia Legislativa que se inicia em 17 de abril de 1823, quando ocorreu o primeiro ato 

convocatório para uma sessão de Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa do Brasil. No 

ano seguinte, com a outorga da carta constitucional de 1824 a estrutura legislativa brasileira 

sofreu uma alteração que possibilitou a criação de níveis central (nacional), estaduais 

(provinciais) e municipal. Segundo Pazin (2005), os Conselhos Gerais de Província agiam 

como órgãos consultores nesta época, com a fiscalização anual de contas, portanto utilizando-

se do caráter fiscalizatório do legislativo no nível provincial. 

Após esse primeiro momento, e com a abdicação de D. Pedro I, em 1831, a reforma 

constitucional ganhou força e, em consequência disso, o Ato Adicional, promulgado em 12 de 

agosto de 1834, à Constituição do Império, criou as Assembleias Legislativas locais. Neste ato, 

as Assembleias deveriam respeitar a Constituição de 1824 e manteve os moldes dos Conselhos 

Gerais de Província. Vicente Tapajós (1984) defende que as províncias ampliaram seu poder 

de decisão. Nessa época, em sua primeira experiência federativa, o Brasil, em função do caráter 

descentralizador que marcou a fase inicial das Regências, finalmente aprovou o regimento para 

os presidentes de província, no qual os seus poderes foram igualmente ampliados (SLEMIAN, 

2007). 

Assim, com o advento da República, as Assembleias Legislativas das Províncias foram 

rebatizadas com o nome de Assembleias Legislativas Estaduais. Especificamente no caso do 

Estado do Rio Grande do Norte, a Assembleia da Província foi instalada a 02 de fevereiro de 

1835, e, segundo informações no site oficial, informa que a mesma se instalou, inicialmente, na 

sede da Câmara Municipal. Desde então, o próximo evento histórico que apresenta relevância 

à reforma administrativa da Casa é o fato de que, em 31 de janeiro de 1983, inaugurou-se a sede 

atual da Casa Legislativa, no Palácio José Augusto, que foi ampliada em 2002 (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2017). 

Conhecida a breve história de criação da Assembleia Legislativa, é importante explorar 

a sua estrutura organizacional disposta através de sua Resolução 050/2012, que se apresenta 

composta de vinte e quatro deputados, conforme Constituição Estadual promulgada em 1989 

(RIO GRANDE DO NORTE, 1989). Esses deputados eleitos pelo povo visam representar as 

aspirações, as necessidades e a vontade da sociedade. Nessa mesma resolução, informa que a 

Assembleia detém a seguinte organização administrativa: I- Plenário (gabinetes dos deputados 

e comissões permanentes); II- Mesa Diretora, de acordo com o Quadro 4; III- Gabinete da 
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Presidência, que detém a estrutura administrativa com Polícia Legislativa, Escola da 

Assembleia, Secretaria Geral, Legislativa e Administrativa com suas coordenadorias 

(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012). 

 

Quadro 4 - Deputados da Mesa Diretora 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor a partir de www.al.rn.gov.br, 2016 

 

Explorando essa organização administrativa da ALRN, verifica-se que o Plenário é o 

órgão máximo descrito pelo regimento interno na resolução 050/2012, porém, segundo Oliveira 

(2005) a Mesa Diretora é “o órgão de direção mais importante do Parlamento” e é composta de 

sete membros (um presidente, dois vice-presidentes e quatro secretários). O Regimento interno 

da casa determina que, quando possível, a Mesa represente a configuração política da Casa e o 

prazo de dois anos em cada composição, mas de fato não se verifica tal determinação. O autor 

afirma, ainda, que a presidência da Assembleia Legislativa é o cargo politicamente mais 

importante, visto que o presidente detém os poderes de representação externa do Poder 

Legislativo Estadual, está na linha sucessória do governo estadual, em caso de ausência do 

Vice-Governador, bem como coordena os trabalhos legislativos que garante sua forte influência 

nos resultados dos processos legislativos (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2012). 

Oliveira (2005, p. 24-28) aponta ainda a existência do colégio dos líderes da 

Assembleia Legislativa, criada a partir da experiência do Congresso Nacional. No regimento 

interno de 1990, atualizado em 2003, foi institucionalizado e incorporado esse colégio 

composto do presidente da ALRN e os líderes da maioria e da minoria dos partidos e blocos 

parlamentares. Esse colegiado participa como auxiliar da Mesa Diretora (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2003). 

http://www.al.rn.gov.br/
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É importante ainda explorar o sistema de comissões permanentes, que trabalham com 

temas específicos de interesse popular e, em regimento, apresentam caráter técnico-legislativo. 

No regimento interno da ALRN, o artigo 87, define sua finalidade de apreciar proposições 

submetidas ao seu exame, e, no artigo 88, informa cada uma dessas comissões, a saber: a) 

Comissão de Administração, Serviços Públicos e Trabalho; b) Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação; c) Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Interior; d) 

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania; e) Comissão de Educação, Ciências e 

Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Social; f) Comissão de Finanças e Fiscalização; g) 

Comissão de Minas e Energia; e h) Comissão de Saúde. A resolução define que todo deputado 

deve integrar, como titular, ao menos uma dessas comissões, conforme apresentado no Quadro 

5 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012). 

 

Quadro 5 - Deputados por Comissões 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor a partir de www.al.rn.gov.br, 2016 

 

Por outro lado, existe ainda uma organização política da atual legislatura que é 

representada por onze partidos políticos, conforme análise ao site da ALRN, sendo que os 

http://www.al.rn.gov.br/
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partidos componentes da Assembleia Legislativa são, por ordem de número de representantes, 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) com cinco deputados; Partido Social 

Democrático (PSD) com quatro deputados; Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB) e Partido Socialista Brasileiro (PSB) com três deputados; Democratas (DEM) e 

Partido Republicano da Ordem Social (PROS) com dois deputados; e Partido Comunista do 

Brasil (PC do B), Partido da República (PR), Partido da Solidariedade (Solidariedade), Partido 

dos Trabalhadores (PT), Partido Humanista da Solidariedade (PHS), com um deputado. 

(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2017). 
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4 DIAGNÓSTICO E ANÁLISE NA ASSEMBLEIA 

 

Até o ano de 2015, a Assembleia Legislativa não possuía nenhum tipo de planejamento 

estratégico das ações administrativas e nem das atividades finalísticas, apenas alguns 

planejamentos no contexto tradicional, como presente na questão orçamentária-financeira. A 

inserção do planejamento estratégico de 2015-2016, marcou a tentativa de instaurar a cultura 

de planejamento e da estratégia na administração como base para a modernização 

administrativa da casa. Entretanto, para viabilidade de um modelo de direcionamento 

estratégico  procurou-se  elevar o uso das ferramentas de planejamento, que se tornem 

habitualidade através da implantação dessas diretrizes. 

Esse estudo foi composto, quanto a natureza, de uma pesquisa aplicada com a utilização 

de conhecimentos gerados de uma pesquisa básica juntamente com tecnologias e ferramentas 

existentes no estudo do direcionamento estratégico Assim, o trabalho foi desenvolvido em três 

etapas: pesquisa bibliográfica, que serviu de base para a análise dos diagnósticos e do 

mapeamento de tendências, como pode ser verificado na Figura 4 (GIL, 2008). 
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Figura 4 - Visão Geral das Etapas de Pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017. 

 

Dessa maneira, na primeira etapa da pesquisa marcada pela revisão da literatura, 

consistiu em uma pesquisa descritiva, que, segundo Vergara (2004), buscou as informações 

sobre as duas áreas fundamentais ao estudo. Inicialmente se estudou a respeito dos conceitos 

de Nova Gestão Pública, alinhados aos conceitos de participação popular trazidos com a Nova 

Governança Pública e, se concluiu com o estudo referenciado sobre o tema direcionamento 

estratégico, através do estudo das características do planejamento estratégico, seus conceitos e 

definições trazidas por diferentes autores, bem como a utilização de suas ferramentas. A seguir, 

foi verificada a utilização do direcionamento estratégico, ou mesmo do planejamento 

estratégico, nas instituições públicas do Poder Legislativo, sendo finalizado o estudo com a 

análise crítica do Planejamento Estratégico 2015-2016 da Assembleia legislativa do Rio Grande 

do Norte. 
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Portanto, buscou-se na literatura levantar as características da administração pública, 

identificando modelos existentes, exigências aos gestores e servidores públicos, que 

influenciaram para a utilização de ferramenta de gestão em organizações do setor público. Essa 

etapa foi finalizada com a compreensão do direcionamento estratégico propriamente, 

demonstrando para isso como o planejamento estratégico estava inserido nessas diretrizes, com 

a finalidade de  conhecer conceitos e definições dos estudiosos no assunto, descrevendo ainda 

as principais ferramentas que podem trazer benefícios para o processo. Com isso se tornou 

possível o entendimento das especificidades do planejamento estratégico para as instituições 

que compõem o Poder Legislativo na utilização dos conceitos de ligados à administração 

pública. 

Iniciou-se, em seguida,  a execução da proposta de intervenção pela segunda etapa, onde 

se realizou um diagnóstico a partir de uma pesquisa quanti-qualitativa, segundo concepção de 

Araújo, Gomes e Lopes (2012, p. 170), visto que utilizou métodos que combinam coletas e 

análise de dados quantitativos e qualitativos pois segundo os autores: “O objeto de estudo das 

ciências sociais é naturalmente mais complexo e, por isso, exige métodos investigativos 

próprios que respeitem suas peculiaridades. ”  

Araújo, Gomes e Lopes (2012) ainda ressaltam que é correto verificar que metodologias 

com traços quantitativos e qualitativos são técnicas de investigação, em que se destacam a 

análise de documentos, a observação direta, a pesquisa participante, os questionários, as 

entrevistas em profundidade e, mais recentemente, os grupos de discussão.  Assim, essa 

estrutura demandou mais conhecimento, tempo e habilidades relacionadas ao desenvolvimento 

das análises quantitativas e qualitativas que trazem benefícios que compensam barreiras 

(ARAÚJO, GOMES e LOPES, 2012). 

 

4.1 Questionários 

 

A fim de obter um diagnóstico do modelo atual da situação administrativa da 

Assembleia Legislativa e das perspectivas futuras, tanto internamente como externamente, a 

presente pesquisa utilizou como instrumento questionários estruturados, aplicados junto aos 

servidores efetivos, comissionados e terceirizados da ALRN, aos deputados estaduais e à 

população potiguar que procura os serviços do Poder Legislativo Estadual. O roteiro seguido 

para a execução do questionário foi elaborado pelo próprio autor com base na experiência como 

coordenador técnico do planejamento estratégico e direção à frente da Escola da Assembleia 
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Legislativa do Rio Grande do Norte e exemplos das literaturas disponíveis sobre casos 

legislativos. 

Dessa forma, foram confeccionados três tipos de questionários para a investigação de 

natureza perceptiva, do público interno (servidores e deputados) e também para a sociedade 

potiguar, que representam o universo de pesquisa e a escolha dos chamados atores sociais. Os 

questionários foram estruturados em busca da compreensão do relacionamento com as 

instituições e a sociedade, bem como do entendimento da qualidade e da capacidade 

institucional através de avaliação dos serviços, das atividades e da qualificação dos servidores 

da Assembleia Legislativa Estadual de acordo com o accountability do órgão público quanto 

ao processo decisório (ARANTES, ABRUCIO e TEIXEIRA, 2005). 

Nesse sentido, os questionamentos se dividiram em quatro diferentes focos: i) a imagem 

da instituição e ii) o desempenho da instituição, iii) os atributos de planejamento estratégicos 

entendidos pelo respectivo público e iv) a expectativa dos entrevistados para a instituição num 

período de tempo de 10 anos., em busca da melhor interpretação dos objetivos deste estudo que 

serão verificados na análise dos resultados (4.3 tratamentos do questionário, quadro 06). Todos 

os questionário iniciaram pelo bloco de perguntas sobre a imagem, no qual se pretendeu servir 

de argumentação para na fase de mapeamento com o  avaliação da imagem da Assembleia 

Legislativa, em busca sua evolução (ARANTES, ABRUCIO e TEIXEIRA, 2005). 

O questionário seguiu com a verificação da performance da instituição na concepção 

dos envolvidos: servidores, deputados e sociedade. Isso foi um requisito fundamental para 

verificação do alcance de resultados e impactos que puderam vislumbrar uma análise de 

planejamento que apresentou a todos os servidores os resultados que se quer chegar, tanto por 

eles próprios, como pelos Deputados e principalmente pela população potiguar, o que elevou a 

efetividade das estratégias de melhoria de desempenho dos servidores e da organização 

(OLIVIERA, 2016). 

Outra categoria foi formada com a caracterização do planejamento estratégico, 

conhecendo a opinião dos entrevistados para a situação atual através do diagnóstico do 

ambiente, com foco na elaboração de matrizes de oportunidades e ameaças da ALRN 

(KOTLER, 1998). Nesse caso, os servidores foram questionados sobre o seu entendimento do 

planejamento estratégico existente e com perguntas que ponderaram sobre o nível da cultura 

estratégica existente. Contudo, aos deputados e sociedade, neste aspecto, responderam 

perguntas abertas e fechadas sobre esses itens descritos por Silveira (2001). 

Finalmente, a estrutura do questionário se encerrou com o foco na compreensão das 

expectativas dos entrevistados quanto à ALRN para um período uma década. Apesar do estudo 
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não delimitar esse prazo de direcionamento planejado, estipulou-se um período maior que dois 

mandatos, visto que não houve específica definição temporal para se planejar estrategicamente, 

buscando encontrar cenários passíveis de interferências de fatores externos e previsões de que 

cenários venham sofrer alteração que interferem no mapeamento com a tomada de decisão para 

a formulação da estratégia, visualização o futuro (CERTO e PETER, 1993). 

Outro fator fundamental para melhorar a análise dos questionários e dos grupos de 

resposta foi à similaridade existente entre os questionários, o que acrescenta uma análise através 

de método comparativo como explicação dos dados concretos de acordo com Lakatos e 

Marconi (2007, p. 107). Entretanto, não apenas esses resultados foram importantes, como 

também, foi relevante incorporar elementos do planejamento estratégico vigente na ALRN em 

busca da formação do Direcionamento Estratégico.  

Houve a realização do pré-teste do questionário com o grupo de 30 servidores da Escola 

da Assembleia, no qual se verificou a necessidade de maior clareza em algumas questões, de 

modo que acarretou na promoção de ajustes e devida reformulação de algumas perguntas, a fim 

de não haver nenhuma indução de resposta ou mesmo falta de entendimento do que se esperava 

em cada resposta. O mesmo não ocorreu aos demais grupos, devido a tentativa de oitiva a todos 

os parlamentares e ao descarte de questionários incompletos respondidos pela sociedade 

potiguar. 

Após essa alteração, os questionários foram aplicados a todos os setores da Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Norte e também para todos os participantes espontâneos da 

sociedade potiguar, ou pelo autor ou por algum servidor da Escola da Assembleia que já havia 

realizado seu questionário. O procedimento de aplicação do questionário era explicado ao chefe 

do setor e ao grupo e depois, o responsável pela condução do processo não se mantinha no setor 

durante as respostas, para não exercer nenhum tipo de influência. Depois disso, após o período 

de aproximadamente uma hora do início da pesquisa, eram recolhidos os questionários dos 

servidores. Entretanto, essa forma de realização foi diferente quando o questionário foi aplicado 

junto aos Deputados. Para esse grupo se buscou que os questionários fossem aplicados 

individualmente com acompanhamento do próprio autor, para dirimir toda e qualquer dúvida 

quanto à interpretação dos resultados, bem como garantir que os resultados fossem tratados de 

maneira coletiva, sem nenhuma citação direta a qualquer parlamentar que tenha se interessado 

em responder. Para esse público, o tempo de execução foi de, aproximadamente, trinta minutos, 

onde o parlamentar lia as perguntas em voz alta e se tivesse dúvida, indagava o autor antes da 

resposta.  
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Desta forma, os questionários foram respondidos seguindo os atributos informados no 

apêndice 01, quando questionário aplicado aos servidores da ALRN, bem como no apêndice 

02, quando realizados junto aos deputados estaduais e finalmente no apêndice 03 quando 

aferidos à sociedade potiguar. Com a efetiva preparação dos questionários desenvolvidos, se 

iniciou a pesquisa de forma concomitante para as respostas dos servidores, deputados estaduais 

e a população do Estado.  

 

4.2 Número de questionários por categoria 

 

Os questionários foram esmiuçados quanto aos parâmetros de quantidade de amostra 

durante dos questionários do período de 50 dias, desde o dia 08 de junho de 2017 até o dia 28 

de julho de 2017. Os agentes legislativos, bem como os deputados e o cidadão que representou 

a sociedade, responderam a pesquisa conforme os ensinamentos de Gil (2007, p. 17): “A 

pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e a utilização 

cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos. ” Nesse sentido, um aspecto 

que todas as categorias de questionários levaram em consideração foi a definição da quantidade 

de respostas. Duarte (2002) define que: “à medida que se colhem os depoimentos, vão sendo 

levantadas e organizadas as informações relativas ao objeto da investigação e, dependendo do 

volume e da qualidade delas, o material de análise torna-se cada vez mais consistente e denso.” 

Não obstante, cada categoria possuiu número de amostra diferente, porém todas tiveram 

a conceitualização de definição do número de questionários que permitam uma compreensão 

de “significados, sistemas simbólicos e de classificação, códigos, práticas, valores, atitudes, 

ideias e sentimentos” conforme pensamento de Dauster (1999, p. 2). Dessa forma, o número 

total de questionários validados se deu a partir de suas características específicas. 

 

 Servidores da ALRN 

 

A participação dos servidores na pesquisa se tornou garantida não apenas pelo efetivo 

interesse dos Agentes Legislativos como também pela aplicação efetiva a todos os servidores 

que participaram de treinamentos semestrais na Escola da Assembleia, ou que concluíram 

cursos obrigatórios aos setores através de oficinas técnicas. Esses serviços oferecidos, através 

de oficinas técnicas de capacitação, visavam a modernização administrativa da Assembleia 

Legislativa, foco de um direcionamento proposto. Nesses casos, os questionários eram 

aplicados por servidores da Escola ou pelo professor responsável pelo treinamento, que 
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informavam seus objetivos, entregavam para respostas e os recolhiam ao final do 

preenchimento. 

Os setores com menor participação na pesquisa ainda foram visitados e, com o auxílio 

dos responsáveis, realizava-se o procedimento de explicação e após algumas horas eram 

recolhidos. O planejamento estratégico da Assembleia Legislativa, que conta com reuniões 

quinzenais com atas detém um grupo responsável que participou da pesquisa e facilitou, nos 

setores de maior acesso, a execução deste questionário. Assim, dentro da amostra determinada 

para os servidores, a prorrogativa de que pelo menos dois servidores de cada setor da ALRN 

tivessem participado. Isso visou a procura pela cultura enraizada de ações planejadas que aponte 

um quadro de diretrizes para a formação de um direcionamento estratégico com efetivo 

posicionamento institucional (INÁCIO, ANASTASIA e SANTOS, 2009). 

Desta forma, a pesquisa inferiu respostas ao questionário no período de junho a julho 

de 2017, nos quais 301 servidores, cerca de 13,3% do total de servidores ativos da Casa. O 

número de servidores do quadro ativo é o número total apresentado no portal da transparência 

em maio/2017, que é de 2.488, diminuído do número de servidores aposentados verificado no 

mesmo portal, que é de 223 servidores, o que totaliza 2265 servidores ativos (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2017).Assim, as investigações em campo 

estiveram em congruência com os conceitos de Gil (2007, p. 18): “o projeto interessa sobretudo 

ao pesquisador e a sua equipe, já que apresenta o roteiro das ações a serem desenvolvidas ao 

longo da pesquisa. Interessa também a muitos outros agentes. ” 

Para esse total de 2.488 estimou-se uma premissa para realização da quantidade dos 

questionários e aplicação de uma determinada precisão na estimativa a partir de três fatores: 

proporção esperada ou incidência a cada 100, nível de confiança (percentual) nos resultados 

que produzirão e erro máximo de estimação, em pontos percentuais. Para esse cálculo, a 

população total conhecida, foi utilizada a fórmula abaixo descrita na Figura 5 (AGRANONIK 

e HIRAKATA, 2011). 
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Figura 5 - Cálculo de Margem de Erro e nível de Confiança 

 
Fonte: Agranonik e Hirakata,  2011, p.2. 

 

Assim, utilizando-se desse procedimento, foi estimado nível de confiança em 95%, 

utilizando para isso o fator Z de 1,96. A partir disso, com a margem de erro de 6%, foi estimado 

um valor mínimo de 300 questionários para os servidores, que foi o mesmo valor utilizado no 

estudo realizado no Planejamento Estratégico 2017-2018, conforme Russo (2017). Outro ponto 

fundamental nessa pesquisa foi a obrigatoriedade de realização dos questionários em todos 

setores definidos pela estrutura organizacional da ALRN, definida na resolução nº 50/2012, 

obviamente tendo mais atenção aos setores ligados ao gabinete da presidência, que atuam 

diretamente na ação administrativa e legislativa do Poder Legislativo Estadual (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012). 

Aprofundando-se no universo da amostra, uma análise do portal da transparência 

comparado pelo número de respostas da pesquisa pode geral o quadro ilustrado na Figura 6. Na 

interpretação quanto aos servidores ativos que poderiam ter realizado a pesquisa, constatou-se 

que dos 2.226 servidores ativos, 15,28% ou 346 são efetivos, 83,18% ou 1884 são 

comissionados e 1,55% ou 35 são cedidos de outros órgãos. Essa proporção se equivale com o 

perfil da amostra dos servidores que responderam à pesquisa: 18,6% de servidores efetivos, 

80,7% dos servidores comissionados e 0,7% dos servidores cedidos, o que mostra uma relação 

muito coerente com o quadro atual da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, 

garantindo a medida proporcional dos depoimentos, com a atenção ao volume e qualidade delas, 

o que deixa a análise mais consistente, fazendo da análise cada vez mais consistente e densa 

(DUARTE, 2002). 
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Figura 6 - Servidores que responderam ao questionário 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017. 

 

Em comparativo apresentado na Figura 8, 56 dos 346 servidores efetivos, o que 

representa 16,18%, percentual maior do que a relação de comissionados que responderam à 

pesquisa (243 de 1884) que contabiliza 12,90% colaborando com o pensamento de Duarte 

(2002). Os valores atenderam a uma visão situacional, da mesma forma que foi observado nos 

questionários aplicados aos parlamentares, como apresentado a seguir. 

 

 Deputados Estaduais 

 

A pesquisa interna de servidores não se completou apenas com o diagnóstico interno da 

instituição, pois os principais agentes capazes de interferir efetivamente no andamento da 

Assembleia Legislativa eram os 24 deputados estaduais, que são os representantes da sociedade 

que participam do ato de escolha dos rumos da instituição e executam a atividade finalística da 

ALRN. Esse estudo procurou atingir todos os parlamentares para o máximo de respostas 

possíveis, através da acessibilidade dos mesmos. Nesse sentido, os parlamentares foram 

demandados pelo autor em todos os gabinetes, com a programação de visitas e reuniões no 

mesmo período em que foram realizadas as pesquisas aos servidores. Entretanto, cada gabinete 

possuía um “modos-operandi ”e assim foram respeitadas as regras impostas para acesso a cada 
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parlamentar, que, em alguns casos, pode não ter sido comunicado por sua assessoria sobre a 

realização da pesquisa. 

Em busca da saturação por respostas capazes de ter uma análise exitosa para a sequência 

desta proposta, após terminar a primeira quinzena de pesquisa foram verificadas as quantidades 

de respostas e a análise de partidos e comissões que os mesmos participavam para uma busca 

semanal pelos faltantes até aquele período. Mesmo tendo completado os dados mínimos 

estipulados com catorze respostas, na última semana foram realizadas novas tentativas aos 

parlamentares sem participação, para que tivesse uma segunda oportunidade para todos se 

habilitarem às respostas e acresceu-se outro deputado para a pesquisa, completando dois terços 

da amostra total possível. Entretanto, apenas 15 deles participaram da pesquisa. 

Assim, 15 dos 24 deputados estaduais que atuam na Assembleia Legislativa do Estado 

do Rio Grande do Norte responderam aos questionamentos realizados no período de junho a 

julho de 2017. Como validação e comparação à pesquisa realizada, é relevante ressaltar que o 

percentual de questionários respondidos, 62,5%, está muito próximo do estudo realizado pela 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que foi de 68%, o que demonstra proximidade na 

relação entre os estudos quanto à participação parlamentar (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DE MINAS GERAIS, 2010).  

Apesar disso, nove deputados optaram por não participar da pesquisa apesar de uma 

tentativa semanal a todos os gabinetes remanescentes durante cada semana do mês de julho de 

2017. A impossibilidade deles, ou de seus assessores responsáveis pela agenda, sugere que, ou 

não compreenderam a relevância do tema, ou não dispunham de disponibilidade para o tempo 

de quinze a trinta minutos necessários para a resposta, ou devido a fenômenos políticos locais 

ou nacionais, que, como aponta Cornetet (2014), podem ter provocado menor atenção às 

demandas da pesquisa, tão necessárias para o fortalecimento das relações sócio-políticas. 

Contudo, isso não inviabilizou essa pesquisa, visto que é importante recordar que um 

dos pontos principais para atingir o objetivo finalístico da ALRN é executado através das 

discussões implementadas pelas comissões permanentes, que buscam apreciar proposições 

submetidas ao seu exame, e, são definidas pelo artigo 88, onde todo deputado deve integrar 

como titular uma dessas comissões. Assim, foi utilizado como conceito auxiliar, a existência 

de, no mínimo, um deputado por cada tipo de comissão permanente, bem como da Mesa 

Diretora (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012). 

Todos os questionários foram aplicados pelo autor que inicialmente explicava sua 

finalidade, para então repassar as perguntas e após isso aguardava suas respostas para que, em 
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casos de dúvidas, poder facilitar o entendimento para uma resposta adequada que efetivamente 

representasse a interpretação de cada um. 

 

 Sociedade Potiguar 

 

Por outro lado, a pesquisa externa também buscou aferir os desejos efetivos da 

sociedade, e que eram fundamentais para o direcionamento que surgiu ao final desse trabalho 

de pesquisa. Assim, uma nova pesquisa quanti-qualitativa foi realizada, com o objetivo de 

conhecer as necessidades da população e de como satisfazer a sociedade potiguar nos seus 

anseios através do Poder Legislativo Estadual. Entretanto, existiu uma limitação de acesso para 

se realizar essa pesquisa com a população, desta forma, foi utilizado um recorte com agentes 

da sociedade que tiveram interação com a Assembleia. Assim, a escolha desse público se deu 

pela aplicação aleatória dos questionários estruturados com o público usuário dos serviços e 

projetos da ALRN, ou seja, que possuíram demandas e expectativas quanto ao serviço.  

Essa amostra, portanto, foi não-probabilística acidental, compostas pelas pessoas da 

comunidade que participaram ou procuram participar dos serviços oferecidos pela Escola da 

Assembleia e outros projetos sociais. A Assembleia possui programas sociais que ocorreram 

no período da pesquisa, como Parlamento Jovem, Assembleia Cidadã, Assembleia Itinerante, 

Cine Assembleia, Coral, Assembleia Cultural entre outros. Esses eventos com a comunidade 

formaram uma das ferramentas de sondagem. Logo, o objeto de estudo das ciências sociais foi 

naturalmente mais complexo e, por isso, exigiu métodos investigativos próprios que 

respeitaram suas peculiaridades (ARAÚJO, GOMES e LOPES, 2012). 

A quantidade de questionários aplicados não foi pré-determinada no caso da pesquisa à 

população, seguindo o pensamento de Lamounier e Souza (1992) como referência 

metodológica sobre a definição do número de interessados de diferentes setores da sociedade 

potiguar e a qualificação dos participantes, visto que não existe possibilidade de uma resposta 

exata a esta questão, por falta de parâmetros precisos para a seleção estatística rigorosa de uma 

amostra. Assim, a pesquisa foi considerada concluída quando se encontrou um fator relevante 

de análise dado por um número plausível de representação da comunidade local. 

(LAMOUNIER e SOUZA, 1992, p. 10). 

Foram aferidos 573 questionários durante o período da pesquisa, a partir da aplicação 

aos cidadãos que tinham a opção de responder ou não, de acordo com seu desejo de contribuir 

com o estudo. Os atendentes da Escola da Assembleia que participaram dos projetos ou mesmo 

no seu local de trabalho rotineiro explicavam o conteúdo e tiravam dúvidas em caso de 
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perguntas durante a resposta da população, que normalmente respondia em quinze a trinta 

minutos. Não foi permitido que se levasse para devolver posteriormente, para não ter 

oportunidade de ser respondido por outras pessoas sem o contexto definido para esta amostra. 

De qualquer forma, essa pesquisa serviu de suporte, visto que a ALRN não tem tecnologias de 

comunicação e de informação necessárias para uma abrangência maior do estudo e não como 

fonte principal, dada limitação de abrangência. Entretanto, o número alcançado nesta pesquisa 

foi muito próximo do exemplo realizado no legislativo mineiro, o que proporciona uma boa 

base de comparação e análise. 

 

4.3 Tratamento dos questionários 

 

Os três instrumentos finais aplicados como questionário de diagnóstico estão 

apresentados nos APÊNDICE 01, APÊNDICE 02 e APÊNDICE 03 deste trabalho, sendo que 

a metodologia utilizada para interpretação dos dados destes questionários foram análises 

descritivas, quantitativas e de conteúdo com recortes de qualitativas, mantendo sempre uma 

triangulação metodológica fundamentada no embasamento teórico, nos documentos históricos 

e na experiência profissional do autor do projeto de intervenção. Teixeira, Nascimento e 

Antonialli (2013, p. 801) concordam que essa triangulação buscou benefícios como a 

possibilidade de compreender de forma mais abrangente os fenômenos estudados (SOUZA e 

ZIONI, 2003), enriquecer explicações dos problemas analisados (JICK, 1979), bem como a 

garantia de maior validade dos dados e resultados (DUFFY, 2007).  

O tratamento quantitativo e qualitativo dos dados coletados se deu por meio do software 

QSR NVIVO, que auxilia a análise de dados de entrevistas sem favorecer qualquer metodologia 

e que, possibilita a utilização de técnicas estatísticas descritivas como: percentual, média, 

desvio-padrão coeficiente de correlação entre outros. Entretanto, para uma consolidação efetiva 

desses questionários foi verificado se os mesmos representaram um perfil desejável dos 

servidores participantes, dos deputados estaduais ou da população conforme apresentado na 

seção anterior. A amostra identificada foi categorizada quanto ao quadro permanente ou 

recrutamento amplo, situação ativa ou inativa, bem como o tempo de serviços prestados à 

ALRN. No caso dos deputados estaduais, foi utilizada a categorização quanto ao partido 

político, a comissão que participa e se pertence ou não à Mesa Diretora. Enfim, a sociedade foi 

categorizada através dos grupos de escolaridade, se teve contato com a ALRN desde 2016 e se 

atua em algum Poder. Nesse caso, atribuiu-se, então, uma visão gerencial, com uma técnica de 

pesquisa qualitativa onde, a pesquisa quantitativa, em seus avanços teóricos, metodológicos e 
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em suas práticas de pesquisa, tiveram uma estrutura de escolhas que influenciaram o debate 

(FLICK, 2004).  

A metodologia utilizada para interpretar os dados das entrevistas e da análise do 

planejamento estratégico vigente na ALRN foi a análise de conteúdo, por mais que muitos 

autores a abordem, tomou-se como referência a conceituação de Bardin (2011) e as etapas da 

técnica explicitadas. Assim, cada um dos objetivos detivera avaliação organizada em três fases: 

1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. Na pré-análise, todo o material coletado foi organizado por tópico e assunto. Vale 

ressaltar que as etapas da análise de conteúdo privilegiaram a fecundidade da subjetividade, 

enfatizando as percepções do pesquisador (BARDIN, 2011).  

No caso específico da proposta realizada, a análise de conteúdo é apresentada fase a fase 

no Quadro 6, que apresenta onde cada objetivo específico é analisado para cada item do 

questionário ou ação de análise baseada nas pesquisas realizadas. Assim, inicialmente no item 

4.4 foi verificada a imagem institucional para o diagnóstico interno da situação administrativa 

da instituição e do diagnóstico externo da situação atual da instituição. Para ambos os casos 

foram verificadas as perspectivas futuras. O mesmo ocorreu na sequência com os demais pontos 

dos questionários: 4.5 (desempenho da Assembleia) e 4.6 (caracterização do planejamento 

estratégico). Finalmente foi verificada especificamente a visão de futuro no item 4.7. O objetivo 

de análise das tendências identificadas ao Poder Legislativo Estadual com foco na formação do 

Direcionamento Estratégico foi interpretado nos capítulos 5, 6 e 7. 

 

Quadro 6 - Análise de Conteúdo 

Ação Objetivo Específico Ordem Sequencial 

Imagem Institucional Diagnóstico interno e externo 

Perspectivas Futuras 

4.4 

Desempenho da ALRN Diagnóstico interno e externo 

Perspectivas Futuras 

4.5 

Caracterização do 

Planejamento Estratégico 

Diagnóstico interno e externo 

Perspectivas Futuras 

4.6 

Visão de futuro Perspectivas Futuras 4.7 

Análise do Planejamento 

Estratégico 2017-2018 

Mapear Tendências 5 

Proposta de Direcionamento Mapear Tendências 6 e 7 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017. 
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Como a análise de conteúdo constituiu de uma técnica que trabalhou os dados coletados, 

objetivando a identificação do que estava sendo dito a respeito de determinado tema, Vergara 

(2005) apresentou a necessidade da descodificação do que está sendo comunicado. A partir da 

investigação de conteúdo, que foi um dos procedimentos para análise sistemática e objetiva 

utilizada para compreender o pensamento do entrevistado por meio do conteúdo expresso no 

texto, seguiu para a fase seguinte, que foi a exploração do material, sendo os questionários 

agrupados e organizados por temas chaves, ou códigos. No caso das análises realizadas em 

questionários, foram introduzidos dados quantitativos para ter representação numérica dos 

resultados, então, trouxeram a utilização da exploração do material, realizando codificações, 

decomposições ou enumerações, de acordo com a metodologia optada previamente.  (FLICK, 

2009).  

Nesse sentido, Gil (2008, p. 17) afirma que o método estatístico “se fundamenta na 

aplicação da teoria estatística da probabilidade e constitui importante auxílio para a 

investigação em ciências sociais. ” Com isso, pretendeu-se analisar as respostas e em seguida 

o resultado teve tratamento quantitativo e qualitativo dos dados coletados por meio de técnicas 

estatísticas da mesma forma realizada com os servidores, e por fim geradas as inferências 

iniciais. 

A etapa final da análise de conteúdo ocorreu com o tratamento e interpretação desses 

dados, qualitativos ou quantitativos. Nesta fase, os dados obtidos foram alocados de acordo 

com os temas sugeridos no quadro anterior. Contudo, a técnica de análise de conteúdo não é 

rígida, permitindo, assim, o tratamento (avaliação e adaptação) das categorias pré-estabelecidas 

de acordo com o resultado obtido após a coleta dos dados (BARDIN, 2011). 

No caso da análise da situação atual foi realizado um levantamento dos principais pontos 

positivos e negativos do Poder Legislativo Estadual. Já no caso de execução dos procedimentos 

legislativos, foram avaliadas o assessoramento técnico-processual, infraestrutura, recursos 

tecnológicos disponíveis e articulação entre assessorias técnicas e parlamentares. Ainda, as 

expectativas para o futuro, foram captadas as expectativas e orientações relativas ao futuro de 

médio e longo prazo da Assembleia, com perspectiva de entender o que não pode deixar de ser 

feito. Dessa forma, pode ser utilizado vários procedimentos, “procurando identificar o mais 

apropriado para o material a ser analisado, como análise léxica, análise categorial, análise da 

enunciação, análise de conotações” (CHIZZOTTI, 2006, p. 98). 

 Por último, os resultados foram tratados e interpretados de forma que possibilitasse a 

criação de um quadro que contribua para a reflexão de seus conteúdos, permitindo a realização 
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de inferências. Dessa maneira, o roteiro do questionário foi elaborado sob a ótica dos diferentes 

focos: a imagem da instituição e o desempenho da instituição, os atributos de planejamento 

estratégicos entendidos pelo respectivo público e a expectativa dos entrevistados para a 

instituição em período de tempo considerado de longo prazo, ou seja, superior a uma legislatura. 

Ao final desta análise de tratamento dos dados foi dada atenção ao grupo de 

Planejamento Estratégico com a utilização de oitivas ao debate a partir de apontamentos 

documentados pelo autor e coordenador do planejamento estratégico da casa, para a validação 

dos resultados encontrados. Com isso, essas reuniões no mês de agosto de 2017 foram utilizadas 

conforme perspectivas de Morgan (1998), atingindo uma fonte suplementar de dados para 

subsidiar o projeto de intervenção, com a elaboração de instrumentos de pesquisa, bem como 

fonte complementar de dados ao ser associado às técnicas de entrevistas. 

Os próximos itens que encerram este capítulo apresentam as análises através dos 

procedimentos metodológicos descritos anteriormente, a partir do perfil da amostra, passando 

pelas quatro categorias do questionário: imagem, desempenho, planejamento estratégico e visão 

de futuro. 

 

4.4 Perfil das amostras 

 

Quanto ao perfil das amostras estudadas, esse estudo é realizado mantendo a ordem de 

apresentação das categorias de questionários aplicados, ou seja, iniciou-se pelos servidores, 

para depois tratar os parlamentares e finalmente, o cidadão. Um baixo número de servidores 

efetivos, apenas 56 ou 18,6% do total de respostas, que aponta 2,2% dos servidores registrados 

na folha de pagamento de maio de 2017, participaram, o que corrobora com a necessidade de 

alinhar a estrutura de nomeações apontada por Marini (2008) para evolução do quadro 

administrativo da casa. Isso chama a atenção, quando se percebe que esse número é formado 

pela aplicação do questionário perante ao grupo que ingressou através do primeiro processo de 

concurso público para contratação de servidores da história da ALRN, onde 85 admissões foram 

realizadas nos últimos 2 anos. Dessas nomeações, 35 servidores não assumiram seus cargos 

devido a longa data desde a realização do trâmite seletivo, ocorrido há cinco anos 

(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2017). 

Assim, a convocação da seleção dos primeiros servidores concursados aumentou a 

participação do número de efetivos da casa (13,91%), como mostra a consulta ao portal da 

transparência da ALRN. Contudo, deve ser uma tendência para perenidade das ações e a 

tendência de participação acima do valor de efetivos se comparado ao número de respostas de 
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servidores efetivos, 18,6% a 13,91%, o que pode representar indícios de diagnósticos 

preliminares do Planejamento Estratégico 2015-2016 tenham se incorporado na cultura 

organizacional com a chegada desses novos servidores efetivos (RUSSO, 2015). 

Esse fato, atrelado a alto índice de capacidade de entendimento do questionário, no qual 

os servidores que efetuaram essa contribuição possuem o grau de instrução, em 80,3%, com 

formação mínima de graduação e, em 98,2%, com ensino médio completo. Com isso, é 

facilitada a ideia de Nogueira (2005), sobre um resultado que venha efetivamente a apresentar 

uma visão estratégica clara e capaz de guiar os investimentos para o desenvolvimento de 

capacitações através de opções estratégicas capazes de oferecer maior flexibilidade nos diversos 

cenários gerados. 

Ainda nesse quesito de quantidade de questionários, os setores importantes para o 

direcionamento estratégico, ou seja, que atuam diretamente nas decisões da casa, como as 

secretarias geral, legislativa, administrativa, coordenadorias de recursos humanos e financeiros, 

além da procuradoria que é a responsável jurídica pelas decisões, detém número relevante de 

respostas, ou seja, setores administrativos e legislativos obtiveram 40,3% dos questionários 

respondidos, sem computar para isso áreas de apoio. Deles, destaca-se que a Escola da 

Assembleia, que pratica a capacitação dos servidores da ALRN apresentou 92,87% dos seus 41 

servidores respondendo ao questionário, o que representaram 15,1% do total de servidores da 

pesquisa, que somado aos recursos humanos, que tiveram 80% de participação, ultrapassa um 

quinto das respostas, com 22,3%. Esse dado se mostra relevante, pois semestralmente existe 

pesquisa de demandas de qualificação de todos os demais setores da ALRN. Esse número 

evidencia, conforme ensinamentos de Oliveira (2012), que a Escola pode servir de modelo para 

os demais setores para ações estratégicas. Isso pode apresentar uma tendência de importância 

ao direcionamento estratégico pelos setores que envolvem a questão de formação de cultura 

organizacional. Por outro lado, pode representar um viés de concentração da pesquisa. 

Outro setor que merece atenção especial nas análises é o que apresentou o maior número 

de respostas, em número bruto total, o que representou 18,7% (maior número de respostas) dos 

questionários, cabe uma ressalva importante, são referentes àqueles que atuam com assistência 

ou assessoramento da atividade política do mandato parlamentar. Esses profissionais que atuam 

nos gabinetes podem ser designados para atividades externas e são de responsabilidade direta e 

exclusiva do deputado respectivo, visto que, de acordo com a Lei 5.744/1998 e a Lei 9845/2011 

são unidades autônomas ratificadas internamente, de acordo com a Resolução 009/2015 

publicada em 27 de agosto de 2015, em congruência com a Resolução 050/2012. Desta forma, 

sem contabilizar os questionários respondidos por Deputados Estaduais, que responderam outro 
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modelo, é significativa essa participação, pois a atividade administrativa deve atendê-la, bem 

como fazem parte da execução do processo legislativo, atividade-fim da ALRN 

(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012). 

A Figura 7 apresenta todos os principais setores que responderam à pesquisa. 

 

Figura 7 - Setores dos Servidores que responderam ao questionário 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017. 

 

Os setores de apoio ao processo administrativo e legislativo, como comunicação e 

procuradoria e tecnologia da informação servem de base de apoio para o direcionamento 

estratégico com a preocupação de fazer a organização rumar para uma mudança cultural e 

apresentaram 24,8%, quase um quarto total de respostas, trabalhando efetivamente com seu 

processo integrado de planejamento (OTA, 2014).  

Finalmente, o tempo de vínculo foi uma variável verificada que trouxe a constatação de 

que 57,1% dos servidores possuem até 04 anos de atuação na instituição, o que mostra que a 

preocupação deste número está adequada, novamente, ao modelo de direcionamento estratégico 

capaz de apresentar garantias de perenidade nas ações administrativas da Assembleia. Se 

aferido as duas primeiras categorias, quase 80% possuem até 09 anos. Isso regressa a um ponto 

crítico do conceito de Marini (2008), que descreve a arquitetura política de forma geral 

apresenta os critérios políticos de distribuição de cargos e não para atender aos objetivos 

previstos na agenda estratégica do parlamento estadual podem ser um problema a ser 
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enfrentado. O fato de nem 10% dos servidores possuírem vínculos efetivos ou com mais de 20 

anos de serviços, pode representar o aumento da necessidade de se ter uma estrutura 

organizacional básica, alinhada com as diretrizes da proposta como intervenção. 

Esse é também um dilema que se apresentou com a distribuição de servidores efetivos 

e comissionados e que, de fato, interfere na perspectiva de proposta de direcionamento 

estratégico, de acordo com o objetivo geral dessa pesquisa, vislumbrar o viés de perenidade 

administrativa para o aprimoramento dos procedimentos legislativos, alinhados ao atendimento 

aos anseios da população. Entretanto, com tanto cargo transitório, como o setor administrativo 

pode ser capaz de manter uma transição adequada para asseverar uma governança pública 

associada ao debate político-desenvolvimentista de gestão, responsabilidade, transparência e 

legalidade no setor público apoiados por diretrizes da ONU e da OECD (KISSLER e 

HEIDEMANN, 2006). 

Na sequência foi verificada a amostra referente aos representantes eleitos, que constatou 

que 08 dos 11 partidos políticos representados na Assembleia Legislativa estadual tiveram, pelo 

menos, um de seus parlamentares opinando neste estudo. Essa diversidade de partidos políticos 

está alinhada com a ideia de buscar a maior parte dos envolvidos pela atividade finalística da 

ALRN, visando atingir visão estratégica capaz de guiar ações estratégicas que ofereçam maior 

flexibilidade nos diversos cenários gerados (NOGUEIRA, 2005). 

Por outro lado, também é importante destacar um ponto visto como essencial para a 

validade da pesquisa, que foi o fato de todas as comissões permanentes definidas no regimento 

interno do legislativo estadual tivessem algum representante, o que efetivamente ocorreu com 

a presença de 21 posições exercidas por 15 parlamentares entrevistados, dos quais alguns 

exercem mais que uma participação. Isso representou uma média de 2,625 deputados por 

comissão dos que se dedicaram o tempo às respostas. Outro ponto de ressalva é que mais da 

metade da atual Mesa Diretora, ou seja, 57%, contribuiu com a pesquisa (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2003; 2017).  

Finalmente, a partir do pensamento de que a necessidade das reformas administrativas 

propostos pela NGP precisa dotar de conceitos de participação popular trazidos por De Paula 

(2015) para que seja eficaz, transparente e, principalmente compartilhada pelos agentes 

interessados nas soluções dos problemas sociais a partir de inovações e possibilidades para o 

desenvolvimento (LÖFFLER, 2001), a ALRN precisa deter as respostas à sociedade, para 

realizar sua atuação dentro do que a sociedade espera e o estudo apresenta a coleta de sugestões  

apresentada por Arantes, Abrúcio e Teixeira (2005).  
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Assim, verificou-se na amostra uma característica evidente das respostas que pode ser 

compreendida pelo fato de 99,22% de respostas terem sido realizadas por pessoas com grau 

mínimo de ensino médio. Isso pode representar que para a participação popular no processo ou 

precisa ter uma preparação campanhas de capacitação dos cidadãos para o exercício efetivo de 

cidadania, ou poderá ter um baixo número de adesão devido à falta de compreensão àqueles 

sem nível de instrução de graduação, que representam 85,74% dos que responderam. Nesse 

caso, atitudes de transparência e ética apoiadas em ferramentas de comunicação e informação, 

que sejam pautadas em conceitos éticos e desejados pela comunidade em relação ao parlamento 

estadual, conforme descrito por Bresser-Pereira, Wilheim e Sola (2001), podem ser a atitude 

proativa necessária para aumento da participação popular nas pesquisas futuras. Nesse sentido, 

é importante frisar que mais de uma centena de questionários com grau de instrução baixo do 

ensino médio completo foram descartados por não apresentarem respostas em pelo menos 50% 

do modelo apresentado. Esse ponto se torna relevante para perceber a dificuldade de atingir um 

índice elevado de respostas da sociedade potiguar.  

De qualquer forma, o levantamento realizado nesta pesquisa, contabilizou 573 

questionários, sendo que desse número 54,9% tiveram contato com a Assembleia Legislativa 

através de seus projetos sociais, ou por interesse em acesso nos gabinetes parlamentares ou nos 

cursos oferecidos pela Escola da Assembleia desde janeiro de 2016. Esse número total de 

respostas torna-se suficiente para uma interpretação mínima de dados que possam representar 

a comunidade potiguar, conforme metodologia definida nos conceitos de Lamounier e Souza 

(1992) sobre a falta de parâmetros precisos para a seleção estatística rigorosa de uma amostra. 

Como o público que respondeu ao questionário foi aquele que procurou a ALRN ou 

Câmaras Municipais conveniadas à Escola e que possuíram capacitação no período, ou seja, 

onde atuam o legislativo municipal do Estado, é importante conhecer como a comunidade 

percebe a ação da Assembleia Legislativa. Foi verificado, portanto, quais os setores os quais as 

pessoas que responderam à pesquisa conhecem ou utilizam no Poder Legislativo Estadual, 

como pode ser verificado na nuvem de palavras da Figura 8. 
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Figura 8 - Nuvem de Palavras - Sociedade utiliza ou conhece da ALRN 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017. 

 

Na interpretação da Figura 8 percebeu-se que a Escola da Assembleia foi o local mais 

buscado pela sociedade que procura a ALRN mais conhece ou utiliza, sendo que mais da metade 

(56,1%) a apontou em suas respostas. Outros setores de atendimento à sociedade ainda foram 

citados, como o setor de saúde, o PROCON legislativo e o programa Assembleia Cidadã que 

totalizaram juntos 11,25%. Quase 09% dos cidadãos que responderam não citaram nenhum 

setor ou serviço no qual conhece ou utiliza que demonstra que apesar de procurarem a ALRN 

por qualquer razão individual, efetivamente não conhecem os serviços do Poder Legislativo 

Estadual ou suas ações. É necessário ressaltar que a coleta dos dados foi, essencialmente, 

realizada por iniciativa do cidadão que teria buscado a um destes serviços. 

Explorando um pouco o perfil desta amostra, percebe-se que 45,1% da população que 

rebateu ao questionário não tem relação com nenhum Poder Público. Já os que responderam e 

noticiaram algum vínculo público estão distribuídos em 24,4% no executivo (governo estadual 

ou municipal), 18,9% atua no legislativo municipal ou federal, ou ainda no Tribunal de Contas 

do Estado. Apenas 2% pertence ao judiciário e outros 9,6% não informaram qual dos poderes 

trabalham, apenas que trabalham em outro, que não o legislativo. 

A partir desta análise do perfil das amostras encontrou-se um total de 889 respostas 

validadas para a análise, entre servidores, deputados e sociedade. Assim, seguindo a ordem de 

apresentação elaborada para os questionários, o primeiro quesito investigado foi o da imagem 

da instituição para o pleno exercício do planejamento sistematizado com a aplicação de 
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conceitos modernos que facilitem o acompanhamento, a fiscalização e o controle, tanto pela 

sociedade quanto pela própria ALRN, fortalecem as relações institucionais e sociais (ARAÚJO, 

2010). Depois dela, as categorias de perguntas subsequentes, que visa garantir a clareza do 

entendimento para cada etapa analisada segue com o desempenho da Assembleia Legislativa, 

a caracterização do planejamento estratégico existente e a visão de futuro, e todos estão 

apresentados a seguir na sequencia padronizada de informações: servidores, parlamentares e 

sociedade. 

 

4.5 Imagem institucional 

 

Todos os questionários sobre a imagem da ALRN, solicitaram notas, considerando 5 

(excelente), 4 (muito bom), 3 (bom), 2 (regular), 1 (ruim) e 0 (péssimo). O tratamento por meio 

de técnicas estatísticas descritivas é analisado por tópicos da imagem, utilizando percentual, 

média, desvio-padrão coeficiente de correlação entre outros. Para que o resultado conheça a 

percepção de lacunas e erros do Poder Legislativo Estadual, que segundo Arantes, Abrúcio e 

Teixeira (2005) podem ser imperceptíveis para os agentes que trabalham no órgão.  

De qualquer forma, para seguir a sequência estabelecida de análise da imagem da 

Assembleia Legislativa, se iniciou com o exame do que os servidores pensam ser para eles 

próprio, para os demais membros de Legislativo (municipal, federal e tribunal de contas), para 

os demais poderes e para a sociedade. Através da verificação de concentração de ocorrências 

de respondentes por opções de 05-excelente até 00-péssimo, uma mostra que a opinião sobre a 

sociedade apresenta um desvio padrão menor (26,38), em relação aos demais pontos: servidores 

(45,34), demais membros do Legislativo (43,76) e para os demais poderes (43,88). Esse dado 

representa a medida de dispersão em torno da média populacional da variável de ocorrências 

de notas. Isso permite um entendimento que indica que os pontos dos dados referente a pesquisa 

com a sociedade tendem a estar próximos da média ou do valor esperado. 
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Figura 9 - Imagem da ALRN para seus servidores 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017. 

 

A Figura 9 pode ser interpretada com as barras verticais representando, de cima para 

baixo, as respostas sobre imagem para sociedade, servidores, demais membros do Legislativo 

e demais Poderes, o que apresenta um número máximo de ocorrências, que mostra menor 

concentração nos questionários da sociedade com 82 de pontuação máxima para 3-boa, 

enquanto os demais apresentam valores com maior número de ocorrências, como: servidores 

com 112 votos 4-muito boa; demais membros do Legislativo com 105  vezes 4-muito boa e 

demais poderes 105 ocorrências 3-boa, corroborando com a análise anterior. Os dados 

apontados pelos servidores diferem da população, que respondeu mais de 25% de respostas 

ruim ou péssima. Essa análise pode demonstrar que os servidores precisam refletir sobre a 

imagem que a sociedade afere sobre a ALRN, apear de bem representada em equilibro de 

forças, ambas com mais de 50% de imagem boa, muito boa ou ótima, apesar da sociedade 

apresentar a pior média entre todas. 

Por outro lado, pode existir uma interpretação com foco no aspecto individual de cada 

servidor, e, nesse caso, se torna preocupante, visto que apresenta uma possível acomodação e 

fora da realidade encontrada na população. Nesse caso, recordando que o direcionamento 

estratégico como sendo uma escolha de diretrizes a longo prazo, esse resultado dificulta uma 

análise de lacunas existentes entre os pontos da projeção de referência e os pontos da projeção 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Sociedade Servidores Demais membros do
Legislativo

Para os demais Poderes

IMAGEM DA ALRN SEGUNDO SEUS SERVIDORES

Excelente Muito Boa Boa Regular Ruim Péssima Desvio Padrão



83 
 

no cenário desejável, e o fato de ser o maior desvio padrão (45,34), pode colaborar com o 

pensamento de Shoemaker e Gunther (2002). 

Outro resultado que pode ser aferido a partir das respostas dos servidores é que 

apresentaram o maior número de pontuação 05-excelente para a visão deles próprios. Isso pode 

conceber um fator preocupante para se realizar uma mudança organizacional tão necessária 

para o direcionamento estratégico. Essa falha na visualização pode abrir espaço para inovações 

imprescindíveis para o desenvolvimento da gestão pública com a participação da sociedade 

civil organizada para evitar problemas de governança (MARTINS, CKAGNAZAROFF e DA 

COSTA LAGE, 2012). 

De outra forma, os resultados à bancada de deputados, as respostas aos questionários 

mostram concordar com Ansoff (1990) e Kaplan e Norton (2006) na preocupação de efeitos 

positivos ou negativos serem de fundamental atenção para o gerenciamento da ALRN e que de 

buscar um uma maneira de garantir um direcionamento para alcançar os resultados desejados 

pela população do Rio Grande do Norte. Os parlamentares aparentam perceber a necessidade 

de uma visão estratégica, capacidade de gestão e a busca por um sistema eficiente de 

colaboração, atributos de reconstrução do Planejamento citados por Cardoso Júnior (2011), 

como pode ser constatado a avaliação de desempenho do Poder Legislativo nas frases: “A 

Assembleia deve fortalecer, enquanto instituição necessária à democracia”, ou, “ a sociedade 

impõe reformas administrativas”, ou mesmo, “ deve se enxugar a casa com eficiência em 

processos”. Assim há um entendimento de que é necessário evitar o ciclo administrativo 

existente hoje também o finalístico, com a adequação na qualidade das políticas públicas 

verificada em frases como: “a Assembleia deveria produzir projetos que tenham impacto direto 

e positivo na vida das pessoas, e que estimulem a geração de emprego e renda”. 

Desta forma, ainda foi verificado como forma de validação, o pensamento de servidores 

e parlamentares sobre como acreditam que está a imagem da Assembleia Legislativa para a 

sociedade. De todas as respostas dos deputados apenas três grupos estiveram presentes: ruim, 

regular e boa, mostrando-se concentrada. Entretanto, em análise à pontuação distribuída nesse 

item percebeu-se a média alcançada 37,3%, o que atribui imagem situada entre ruim e regular. 

Esse mesmo quesito aplicado aos servidores, isoladamente, recebeu 51,7% da pontuação total 

possível, o que mantém entre bom e regular. Os resultados estão apresentados de forma 

comparativa através da Figura 10, sendo o círculo interno a resposta dos parlamentares e o 

externo, a sociedade. 
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Figura 10 - Imagem da ALRN comparativo Deputados X Sociedade 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017. 

 

Aprofundando-se na análise da Figura 10, verifica-se que a área externa do gráfico 

constitui as respostas dos servidores da ALRN, enquanto que a parte interna oferece a opinião 

dos parlamentares, ou seja, que representam essa sociedade e que, em algumas análises 

mostram percebem a insatisfação existente que reflete na imagem, como pode ser constatado 

em frases como: “a imagem dos políticos pode afetar a imagem da casa” ou “possui imagem 

negativa feita por parcela da população” ou, ainda, “crise institucional devido ao desvio do 

papel do deputado”. Isso pode ainda constituir uma necessidade crescente do accountability 

social como parte da reforma gerencial para antecipar as demandas dos cidadãos 

(GUIMARÃES, SCHWARTZ e SOUZA, 2012). 

Finalmente, se somada a imagem da Assembleia de todos os grupos, o resultado atinge 

a média de 66,6%, que aproxima do conceito bom que representa 3 pontos de 5, ou seja 60%, 

o que não é efetivamente muito distante do sentimento de todas as respostas da comunidade, 

que apresenta valor médio de 60,2%, que coloca as respostas da sociedade potiguar no mesmo 

intervalo do que foi aferido pelos servidores. Entretanto, o valor 60% representar o termo bom, 

e pode interferir no entendimento efetivo de que o juízo com valor 03-boa representa, ou seja, 

um valor intermediário, o que poderia ser aferido como razoável ou regular e não efetivamente 

um sentido de boa imagem. Assim, essa previsão precisa estar alinhada com a preocupação 

política, societal, organizacional e gerencial para se transformar num atrativo que analise o real 
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cenário para uma adequada visão de futuro. Assim, todas as respostas sobre a imagem da 

Assembleia Legislativa Estadual são apresentadas na Figura 11 precisam ser interpretadas com 

esses argumentos para atender as tendências de participação popular antecipadas por Santos 

(1996). 

 
Figura 11 - Análise da Imagem da ALRN pela sociedade potiguar 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017. 

 

Uma maior apreciação dos dados apresentados pela Figura 11 mostra que todos os 

atributos foram avaliados com somatório dos conceitos 01-Ruim e 00-Péssimo abaixo de 20%, 

sendo que a possibilidade de participação popular (19,5%) e a credibilidade (19,4%) foram as 

que mais aproximaram desse valor e merecem atenção especial. A ética no exercício na função 

e o atendimento às demandas da sociedade complementam esse quadro de atenção com, 

respectivamente, 18,8% e 18,3%. Por outro lado, a importância para o desenvolvimento do 

Estado do Rio Grande do Norte aparece evidenciada na pesquisa, com pequena somatória 

(5,4%) e se mostra com o melhor dos resultados. Outro ponto relevante é a transparência tão 

criticada nas respostas de todos os tipos de questionários ofereceu soma de 01-ruim e 00-

péssimo em 14,1%, o que se presumia ser pior, mas que pode ter proporcionado esse valor 

devido a implantação do novo portal da transparência desde 2016 (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2017). 
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Em contrapartida, a importância da Assembleia Legislativa para o desenvolvimento do 

Estado se apresenta com somatória de 87,4% e desvio padrão, do número de respondentes entre 

os mais elevados do grupo de perguntas, com 83,777, conforme Figura 12, o que embasa mais 

ainda os conceitos de Martins e Marini (2010) para a melhoria da gestão pública através da 

necessidade de utilização de um direcionamento estratégico capaz de ter planejamentos 

estratégicos, eixos estratégicos, objetivos estratégicos com projetos e indicadores de médio e 

longo prazo para que qualquer adaptabilidade do seu documento norteador, o direcionamento 

estratégico de longo prazo, não influencie negativamente o desenvolvimento do Estado do Rio 

Grande do Norte. 

  

Figura 12 - Desvio padrão das categorias de imagem da ALRN para a sociedade potiguar 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017. 

 

Nesse sentido, a credibilidade e ética no exercício da função apresentam menor desvio 

padrão e se apresentam como pontos importantes para aplicação do planejamento estratégico 

como destacado por Ansoff (1990), Mintzberg (1994), Hopkins e Hopkins (1997), Drucker 

(1998), Porter (1989; 1999a; 1999b), Prahalad e Hamel (2005), porque são resgastes 

necessários para que uma gestão se torne eficiente e eficaz. Mas isso não pode abandonar a 

importância da participação popular e do atendimento das demandas da sociedade como fatores 

que auxiliam essa necessidade de alinhar as necessidades do serviço público, aumentando assim 
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Entretanto, quando se aponta o gestor público, evidentemente se dirige também aos 

parlamentares, que são eleitos pela população para decidir os caminhos da sociedade através da 

definição de quem é a Assembleia Legislativa, e interfere na escolha de sua missão, de seus 

valores e de seus objetivos, como o exemplo da interferência do presidente atual do poder 

legislativo estadual na escolha dos eixos estratégicos de planejamento estratégico 2015-2016 

que deveria estar na ação de todo e qualquer agente (RUSSO, 2015). 

Além disso, todas essas ações de tarefas do legislativo, no qual os gestores passam por 

decisões que afetam a vida das pessoas, com as criações de Leis e fiscalização do executivo, 

que teoricamente são tomadas em nome do povo, deveriam ser refletidas em torno da ação ou 

a omissão podem causar consequências indesejáveis, de acordo com Mayer e Whittington 

(1999), o que ocasiona uma maior relevância em entender o que se espera do Poder Público. 

E isso afeta diretamente a imagem institucional, que, em resposta à população, formula-

se novo modelo de administração pública com foco das atividades em eficácia, eficiência e 

efetividade e no aumento da capacidade de planejar a ALRN com esse estudo de imagem 

institucional (OTA, 2014). Para isso, quatro grupos de perguntas da imagem da ALRN em 

comum com as respostas da população, para um diagnóstico que pudesse aproximar os 

representantes da população, como pode ser verificado na Figura 13, que demonstra, em todas 

as respostas, que os deputados estão alinhados com a sociedade, estando todas elas na faixa de 

bom, que totaliza 60% ou nota atribuída 03-bom. Outro ponto que fica evidenciado é que existe 

um equilíbrio, onde duas respostas dos deputados são pouco acima da média encontrada para 

os valores aferidos da sociedade potiguar, que são sobre a transparência e a ética no exercício 

da função do parlamentar. Por outro lado, esses dois itens estão pouco abaixo são processos que 

envolvem a comunidade de um modo geral, como a participação popular do processo legislativo 

e o atendimento às demandas da sociedade, que figuram como tendências para o estudo. 
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Figura 13 - Imagem da ALRN - Deputados X Sociedade 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017. 

 

Essa similaridade na comparação das respostas sugere que o impulsionamento da 

elaboração do Direcionamento Estratégico, pode guiar um planejamento estratégico ainda mais 

sólido, pela participação da sociedade, para a evolução administrativa com garantias de 

perenidade do legislativo estadual, a partir de melhoria no processo legislativo, com aumento 

dos quesitos de ética, transparência e atendimento das demandas sociais, com uma consolidação 

de canais para a evolução da participação popular em todas as fases do processo, que são à base 

do conceitos dos NGP e visam  transformar a ALRN no que é se espera dela, seguindo o 

exemplo do que foi proposto e tornou a Assembleia Legislativa de Minas Gerais referência para 

estudos no tema (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2010).  

Desta forma, há necessidade de evolução em todos os aspectos a Assembleia Legislativa 

do Rio Grande do Norte como: accountability e atendimento às demandas da sociedade; para, 

com isso, evoluir o papel de importância do Poder Legislativo no desenvolvimento do estado 

do Rio Grande do Norte e na qualidade dos serviços prestados. Isso tudo fará com que a 

sociedade, os servidores e os membros do legislativo municipal e federal, além dos demais 

poderes, percebam a Assembleia Legislativa como a imagem daquilo que se espera dela a partir 

do processo de modernização imposto pela Nova Gestão Pública, trazendo alguns os elementos 

como a busca da qualidade na prestação dos serviços públicos (OCDE, 1998); a maior 

participação na gestão de serviços por parte das organizações não governamentais (PEREZ 
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DIAZ, 1987); e até na terceirização de serviços a empresas privadas (OSBORNE e GAEBLER, 

1994). 

E nesse cenário encontrado, que, de acordo com ajustes à NGP citados por Abrúcio 

(1997), o Legislativo, que possui um quadro institucional diferenciado, com servidores 

administrativos e de gabinetes, carece da adoção transparente dos conceitos éticos para a 

redução do tamanho do setor público, que deve ser de conhecimento da sociedade e do apoio 

parlamentar à reforma administrativa. Isso ocorre em especial no caso dos gabinetes, que são 

unidades autônomas ratificadas internamente, de acordo com a Resolução 009/2015 em 

congruência com a Resolução 050/2012, e que são ligadas à administração da ALRN com o 

dever de responsabilidade política, baseada na ética e transparência também que serão 

fundamentais para uma desburocratização e competência que venha a ser demandada pela 

sociedade, que também deve, através da participação popular, cobrar mudança de estatuto que 

garanta esses processos. Todo esse e qualquer novo processo identificado no direcionamento 

estratégico deverá manter avaliação permanente dos serviços prestados e, principalmente, ser 

criado um controle do desempenho do servidor legislativo em prol do atendimento aos anseios 

da população, o que apenas ocorre com câmbios culturais advindo desse processo 

(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012). 

Todavia, com esse propósito de modelar um direcionamento estratégico com perenidade 

nas ações administrativas da Assembleia, os diagnósticos interno e externo da situação 

administrativa da instituição e das perspectivas futuras estão apresentado nos próximos tópicos 

deste capítulo, sendo que a apreciação do desempenho da Assembleia será a próxima aqui 

apresentada. 

 

4.6 Desempenho da ALRN 

 

A apreciação de cenários, segundo Silva (2005), passa pela definição do horizonte de 

tempo, o escopo, e os atores envolvidos. Todos esses fatores que são a alma para realizar um 

direcionamento estratégico dependem de uma geração de panoramas abrangentes e possíveis, 

combinando-se tendências e as incertezas mais relevantes ao processo. Na ALRN tem 

necessidade de conhecer seu desempenho para poder se posicionar, conhecendo sua situação 

atual perante ao público que interage com ela. 

O agente que mais interage com a Assembleia são seus próprios servidores, que podem 

mensurar sua percepção sobre a performance das atividades finalísticas como: representar o 

interesse da sociedade, legislar (propor, discutir e votar leis), fiscalizar, acompanhar as políticas 



90 
 

públicas e atender às demandas da sociedade, todas previstas na Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988). Essas perguntas também requereram graus dentro de um contínuo, 

considerando 5 (excelente), 4 (muito bom), 3 (bom), 2 (regular), 1 (ruim) e 0 (péssimo).  

Assim, a percepção do desempenho das ações básicas exigidas ao poder legislativo 

atingiu na visão dos servidores as piores avaliações na ação fiscalizatória, com 30% das 

respostas entre 00-péssimo e 02-regular, o que acarretou na menor média de pontuação, que 

apresenta 63,3%, empatado com o parâmetro atendimento aos anseios da sociedade. Na 

sequência, o acompanhamento das políticas públicas segue a tendência da ação fiscalizatória 

com valor muito próximo: 65,3%, bem como o fato da Assembleia representar o interesse da 

população acompanha o atendimento dos anseios, com 66,2%. Esses valores podem representar 

uma carência do legislativo estadual em cumprir suas atividades-fim e por essa razão aportaram 

como fatores de atenção para a definição de diretrizes estratégicas de acordo com o caso trazido 

por Rivera e Armann (1999) para precisar o futuro a partir de tendências no caso da gestão em 

saúde. 

Por outro lado, os resultados dos servidores demonstram que a ação de legislar foi a 

mais bem aferida com 84% dos retornos entre 05-excelente e 03-bom. Essa tendência de melhor 

cumprimento dessa ação finalística do poder deve ser uma característica levada em 

consideração na execução do direcionamento estratégico, com atenção extrema ao 

cumprimento do dever do parlamentar e da ALRN, essenciais para a modernização da 

Assembleia com evolução da imagem a partir da precisa avaliação de cenários e tendências 

através da utilização de ferramentas disponíveis no mercado (BAPTISTA GALVÃO, 2004). 

Não obstante, as obrigações legais não foram as únicas estudadas para análise da 

atuação. Assim, os servidores ainda mediram a qualidade dos atributos da ALRN, desde a 

qualidade efetiva dos serviços prestados e a intermediação de conflitos, como também ações de 

transparência, ética e participação popular, ou seja, argumentos inclinados ao resgate da justiça 

social. (SANTOS, 1996). Nesse sentido, a Figura 14 apresenta os resultados desse assunto, que 

tiveram o mesmo perfil de pesquisa realizado com notas de 0 a 5. 
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Figura 14 - Atributos da ALRN para seus servidores 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017. 

 

Na interpretação da Figura 14 aferiu-se que os servidores que executam o labor, 

acreditam que a qualidade dos serviços prestados está em 89,7% entre 05-excelente e 03-bom. 

Isso significou que tem 75,3% na média das respostas, como melhor atributo. Por outro lado, 

isso pôde ser compreendido que existe 24,7% de oportunidades de melhoria, e, nesse sentido, 

é que uma estratégia de escolha racional embasada em análises de oportunidades e ameaças 

externas pode permitir que a administração da Assembleia Legislativa pode sugerir foco na 

qualidade dos serviços prestados, alinhado ao pensamento de Porter (1987) sobre estratégia 

para a tomada de decisão. 

Dos demais predicados, a transparência é percebida pelos servidores como um atributo 

próximo a qualidade dos serviços, com 74,2% e isso pode ter sido ocasionado devido ao fato 

da Assembleia ter lançado o novo portal da transparência, previsto no planejamento estratégico 

2015-2016 e colocado no ar desde fevereiro de 2016, que cumpriu a legislação em vigor sobre 

o assunto, mas devido ao receio da população quanto aos processos de contratação, apontado 

por Marini (2008) acabou por expôs os recebimentos de todos à população, o que foi 

responsável por quase todas as consultas no primeiro ano de utilização, conforme dados de 

controle do portal da transparência (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2017). 
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Essa análise de atributos encerra-se com o grupo de propriedades que apresentaram as 

médias intermediárias: 66,8% para ética no exercício da função, 64,3% para intermediação de 

conflitos e 61,4% para participação popular. Esses três pontos precisam ser aprimorados dentro 

do direcionamento estratégico, especialmente no quesito de participação popular, onde 31,2% 

dos rebates foram entre 02-regular e 00-péssimo, precisa se dotar de uma ação conjunta com os 

conceitos de participação popular trazidos por De Paula (2015), o que deve ser agraciado na 

proposta de direcionamento estratégico, para evolução dos valores e efetiva preocupação com 

os conceitos praticados atualmente na gestão pública brasileira. 

Finalmente, os servidores foram indagados sobre a atividade administrativa que foi 

idêntica aos questionário dos parlamentares, e buscou apreciar os serviços ofertados e assim, 

os elementos foram: auxílio na gestão da informação, proatividade na resolução de problemas, 

qualidade do fluxo de processos, recursos tecnológicos disponíveis, integração dos sistemas de 

informação, divulgação interna e externa das ações realizadas, acompanhamento das atividades 

de cada um dos setores, aplicação de metas institucionais e setoriais e reconhecimento através 

do desempenho e registraram as respostas, também codificadas de 0 a 5, são exibidas na Figura 

15. 

 

Figura 15 - Avaliação da atividade administrativa da ALRN por seus servidores 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017. 
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Em anotações relevantes nesta avaliação destaca-se, no mesmo raciocínio utilizado na 

interpretação dos atributos, que os servidores creditam que o serviço que prestam à atividade 

parlamentar é a mais bem executada, no qual nem 1% admitiu ser 01-ruim, e ninguém 

respondeu e 00-péssimo. Isso significou uma média de 75,2% dos retornos, como melhor 

atributo, sendo o máximo de ocorrências qualificaram como 04-ótimo. Dessa forma, pôde-se 

novamente compreender que existe 24,8% de chances de melhoria, evocando a tomada de 

decisão com foco na qualidade dos serviços prestados, de Porter (1987), como uma janela de 

oportunidade que deverá ser explorada com conceitos de evolução administrativa. 

Das demais propriedades, as outras que apareceram acima dos 70% foram: a 

transparência, que deteve a maior ocorrência de respostas 05-excelente, e o auxílio na gestão 

da informação, com uma média total idêntica ao primeiro, com 73,3%. O relevante 

acontecimento do novo portal da transparência pode ser o responsável por esses índices. Por 

outro lado, a pior característica avaliada foi o reconhecimento através do desempenho, com um 

quarto dos servidores classificando como 02-regular, 01-ruim ou 00-péssimo, o que trouxe a 

média de 62,2%. A melhoria de desempenho ainda pode ser evoluída com a questão de 

proatividade na resolução dos problemas, apontada com 69,6%, em média. Assim, a proposta 

de direcionamento estratégico deve preocupar com a efetividade de objetivos estratégicos com 

foco na melhoria de desempenho e na motivação dos servidores e da organização para que os 

resultados estejam de acordo com as tendências que demarquem o direcionamento estratégico 

(OLIVIERA, 2016).   

Porém, para estas melhorias na performance são necessárias capacitações e 

treinamentos dos servidores em atividades administrativas, identificadas pelos próprios 

servidores com notas inferiores a 70%, e de acordo com as dúvidas geradas pelo pensamento 

de Marini (2008) sobre o processo de escolha destes funcionários, e visando superar barreiras 

na execução das ações direcionadas com a proposta em eficiência, eficácia e efetividade das 

diretrizes estratégicas. Os atributos de habilitação identificados por Russo e Dias (2016) devem 

estar focados prioritariamente pelas ações vistas com piores valores constatados, como o 

acompanhamento das atividades setoriais (64,1%) e a aplicação de metas institucionais e 

setoriais (64,3%). Essas duas imputações trazem em pauta a questão da cultura organizacional 

focada em planejamento. Assim, independentemente de o nível ser tático, operacional ou 

estratégico, todos se transformam na aposta para diminuição de incerteza e risco na tomada de 

decisão, através do ato de planejar desde o setor até a organização como um todo (ACKOFF, 

1976). 
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Com essa administração planejada, pode ser advindo o foco em eficiência, eficácia e 

efetividade, com influência na qualidade dos fluxos do processo (66,4%), nos recursos 

tecnológicos disponíveis (70,0%) e a integração dos sistemas de informação (70,1%). Tanto 

esses, como os parâmetros de qualidade na divulgação, tanto interna (70,4%) como externa 

(68,2%) complementam a base necessária para a qualidade total nos vieses: econômico-

financeiro (BELL e WRIGHT, 1996), institucional-administrativo (ABRUCIO, 1997) e 

sociopolítico (DE PAULA, 2015) que devem compor o direcionamento estratégico objetivo 

central desta proposta. 

Entretanto, além dos servidores, os questionários foram aferidos também pelos 

parlamentares, que tiveram a pergunta: “Como V.Exa. avalia a qualidade das atividades de 

suporte à atividade parlamentar em relação a qualidade dos serviços prestados” como 

balizadora das aferições e que responderam seguindo os mesmos critérios nos quais os agentes 

foram submetidos: 5-excelente, 4-muito bom, 3-bom, 2-regular, 1-ruim e 0-péssimo. 

Diferente da média de pontuação de todas as respostas dos servidores, que foi de 68,4%, 

essa análise foi vista pelos deputados com valor médio de 60,5%. Essa diferença de 

interpretação pode assumir uma necessidade de atenção dos “eleitos do povo” à importância 

das demandas da sociedade, na esperança de encontrar uma maneira estruturada de desenvolver 

uma visão clara do futuro e, consequentemente de direcionamento (SHOEMAKER e 

GUNTHER, 2002). Isso pode ser comprovado ainda pelo interesse, de alguns em ter acesso aos 

resultados desenvolvidos por esta proposta. 

Além disso, avocou atenção o fato de todas as respostas alcançarem valores médios no 

intervalo de 66,7% a 50,7%. Isso pode ser atribuído a falta de utilização de conceitos de 

administração, como o 5P de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), no planejamento do apoio 

aos gabinetes, como plano de ação; induzir conclusão equivocada para provocar uma situação 

favorável; constatação do fluxo de ações realizadas até o presente momento; posicionamento 

no ambiente interno e externo da ALRN ou o conjunto de valores dos membros da organização. 

Por outro lado, a escolha pela utilização de método comparativo como explicação dos 

dados concretos de acordo com Lakatos e Marconi (2007, p. 107) e execução de questionários 

similares, permitiu realizar a checagem do que os servidores tem a preocupação de atender às 

necessidades dos parlamentares. Enquanto os parlamentares que recebem os serviços 

atribuíram média de 65,3% (próximo do valor 03-bom), os servidores, que executam esse 

ofício, atingiram média de 75,2% (próximo do valor 04- muito bom), o que pode ser verificado 

na comparação da Figura 16.  



95 
 

Figura 16 - Qualidade dos serviços administrativos prestados de apoio da atividade 
parlamentar 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017. 

 

Na Figura 16, pôde também apurar a diferença desta percepção entre os grupos 

fornecedores e atendidos para a consequente melhoria do serviço prestado no entender de 

ambos envolvidos (REZENDE, 2010). A possibilidade de existir negociação sobre a alocação 

dos recursos públicos da ALRN que deveriam fazer parte de decisões estratégicas para uma 

uniformidade de opinião e que de fato somente pode ser realizado com a mais efetiva 

participação dos parlamentares no processo de direcionamento estratégico, não apenas para o 

atendimento aos interesses de seu gabinete, como também da população que representam. 

Quando se correlaciona as respostas sobre a transparência, o fenômeno de interpretação 

se repete, entretanto o intervalo de contestação se viu diminuído (74,2% X 66,70%). Isso 

provavelmente ocorre devido a quem avalia transparência deseja mais e quem é avaliado, 

culturalmente, acredita já ser suficiente. Cabe ressaltar que o controle social é mais exercido 

pela população ao político e não aos servidores, e isso pode ser imposto como um motivo dessa 

diferença. Nesse sentido, para a execução de um planejamento com participação dos cidadãos, 

conforme Gavazzoni (2016) recorda-se que o futuro da democracia está relacionado com o 

sistema político, representado essencialmente pelos deputados estaduais no caso da ALRN, que 

devem assumir o interesse efetivo pelas transformações na forma de gestão pública como meio 

de superar a crise política vivenciada no Brasil. 
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Nesse sentido, essa discrepância na concepção precisa se adequar para uma evolução do 

serviço prestado para o gabinete e consequentemente pelo parlamentar e sua equipe para a 

população do Rio Grande do Norte. O que pode garantir este alinhamento de compreensões é 

o direcionamento estratégico, na formulação de diretrizes estratégicas para a operacionalização 

não apenas dos planejamentos estratégicos que visam atingir os resultados a longo prazo, a 

partir de eixos, objetivos e projetos estratégicos, mas essencialmente para um foco de mudança 

necessária para a melhoria da eficácia tanto na atividade legislativa como na administrativa 

(AKAO, 1991). 

Por último, foram interpretados os dados referente a opinião da sociedade, na qual 

repetiu-se o sentimento dos servidores quanto ao fato das piores avaliações, o que pode ser visto 

na Figura 17. 

 

Figura 17 - Análise de desempenho da ALRN pela sociedade 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017. 

 

Apesar da coincidência, a sociedade apresentou números mais baixos, pertinentes ao 

valor 02-regular. A média de pontuação da ação fiscalizatória representou apenas 48,3%, onde 

mais da metade respondeu entre 02-regular, 01-ruim e 00-péssimo, este último ofereceu um 

elevado índice de 7,5% se aferido individualmente. O atendimento aos anseios da sociedade 

novamente acompanhou a proximidade dos valores, com média de 49,5%, com a maior 
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quantidade de resultados como 02-regular. Isso aponta uma necessidade de idealizar cenários 

que modernizem essas atividades para o efetivo cumprimento dos objetivos da ALRN perante 

a sociedade (BAPTISTA GALVÃO, 2004).  

Finalizado o estudo do desempenho atual, verificou-se não ser capaz de proporcionar 

certeza na direção escolhida. E, por isso, os diagnósticos interno e externo da situação 

administrativa da instituição e das perspectivas futuras devem ser complementados com o 

julgamento dos cenários que seguem apresentados no próximo tópico deste capítulo, com o 

apreço dos elementos necessários na captura desse cenário, tendências e incertezas. 

 

4.7 Caracterização do Planejamento Estratégico – Forças e Fraquezas 

 

Cada vez mais a população insatisfeita com a crise política vivenciada no Brasil 

reivindica por melhorias, o que proporciona a abertura do planejamento com participação da 

cidadania, conforme pensamento de Gavazzoni (2016). Como ocorrido em outros países como 

Reino Unido e, posteriormente, nos Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, o início do 

direcionamento estratégico, baseado nos conceitos do planejamento estratégico aparece em 

busca da eficiência na alocação de dinheiro público (HOOD, 1991; MINTZBERG, 1994), da 

reforma do Estado (ABRUCIO, 1997) e da dimensão sociopolítica (DE PAULA, 2015). 

 É nesse sentido que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte busca desde o 

planejamento estratégico 2015-2016 exposto por Russo (2015) uma definição de visão 

estratégica para modernização da instituição. Assim, ela pode estar preparada para a atenção da 

sociedade aos efeitos internos, como narrado por Cornetet (2014) e que pode representar 

necessidade de desenvolver a imagem a partir dos seus gestores. Contudo, de acordo com 

Shoemaker (1992) isso é possível a partir de um direcionamento estratégico, ou seja, de uma 

leitura de diretrizes a partir do estudo iniciado pelos cenários inseridos no seu contexto. 

Até a criação do primeiro planejamento estratégico, em 2015, não foi constatado 

qualquer estudo ou projeto que realizasse qualquer histórico de ações de planejamento de forma 

integralizadas no âmbito do Poder Legislativo Estadual, como narrado no caso Assembleia 

Cidadã, que apresentou necessidade de intervenção em critérios de avaliação, mas inserido na 

cultura de planejamento (RUSSO, LIMA, et al., 2017). Essa constatação permitiu a conclusão 

de que poucos setores, apenas aqueles embasados na segurança jurídica, mantinham registros 

de ações coordenadas ou planificadas e que, quando realizado, era através da capacidade do seu 

gestor, já praticante ou conhecedor dos conceitos de Ackoff (1976) sobre planejamento tático, 
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operacional ou estratégico, o que demonstra maior oportunidades de se passar por condições 

indesejáveis, como o risco e a incerteza.  

Os setores de compras e financeiro da Assembleia passavam por constantes ajustes 

orçamentários até 2015 na inserção do planejamento estratégico, exemplificadas com a 

transferência de recursos orçamentários para favorecer a demanda efetivamente mais 

importante naquele momento, a ponto de se tornar um objetivo estratégico esse ajuste, como 

narrado por Russo (2015). Percebeu-se que nem mesmos esses setores atuavam integralmente 

com foco no planejamento tático ou operacional delimitado, a missão de se compor diretrizes 

estratégicas se torna ainda mais relevante e, consequentemente, aumenta-se a dificuldade de se 

estruturar ações ou tomar decisões. Com isso, a dúvida se agiganta sobre a capacidade de 

alcançar um futuro, ou projeção, de onde a ALRN precisa chegar. O planejamento estratégico 

deve estar inserido nesse direcionamento, mas para isso o processo de avaliação é necessário, 

para uma efetiva previsão de recursos integrados em busca desse cenário mais adequado 

(ACKOFF, 1976). 

Nesse sentido, os servidores responderam ao questionário baseado no critério de 

pontuação de 05-excelente até 00-péssimo, de acordo com os anteriormente analisados. Assim, 

os agentes apresentaram suas impressões quanto ao planejamento da Assembleia Legislativa 

do RN segundo os seguintes tópicos: 1- conhece o planejamento vigente; 2- participou dos 

eventos de divulgação; 3- quanto auxilia na tomada de decisão; 4- quanto os servidores 

participaram da execução; 5- há eficiência e eficácia do planejamento e 6- os servidores estão 

aptos à cultura estratégica. O fator mais preocupante das respostas apresentadas foi o fato de 

57,5% dos participantes crerem que auxilia na tomada de decisão na ALRN. Esse ponto é 

essencial para uma evolução de proposta de direcionamento estratégico, que apresenta no 

conceito de governança a influência direta da capacidade de sua realização com base de 

credibilidade nas relações, por intermédio da eficácia, eficiência e efetividade dos resultados 

aliados aos conceitos de transparência de todos os processos utilizados nessa decisão político-

estratégica, tão necessárias para fortalecer as relações institucionais e sociais (ARAÚJO, 2010).  

Esse ponto também foi percebido pelos próprios respondentes que aferiram 59,3% de 

média nas respostas sobre a aptidão dos mesmos a essa cultura, tão necessária para crença no 

resultado final. Outro ponto índice médio abaixo dos 60% foi a participação dos eventos de 

divulgação, com 58,6%. Porém, o resultado mais preocupante foi o fato de um terço dos 

empregados não terem participado de reuniões de divulgação do planejamento, seja o primeiro 

no período 2015-2016, seja o de 2017-2018. O grupo de monitoramento do planejamento 

estratégico, durante os encontros quinzenais apontou uma falta do comprometimento da alta 
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direção que até setembro de 2017 não havia realizado formalmente o lançamento oficial do 

planeamento estratégico 2017-2018 apresentado por Russo (2017). Este fato, não apenas 

dificulta a aferição de projetos nos setores participantes, mas deve ser combatido na execução 

do direcionamento estratégico, para um maior envolvimento da alta-direção, com destaque à 

comunicação estratégica que deve atingir todas as partes da ALRN e ser uma das principais 

ações administrativas para o êxito do direcionamento estratégico, conforme exemplo trazido 

por Botelho e Melo (2009) na Câmara dos Deputados. 

Essa falta de comprometimento sentida pelos servidores pode ser não apenas da alta-

administração, como pela possível falta de interesse dos parlamentares quanto ao planejamento 

estratégico. Percebe-se que no estudo de Russo e Dias (2016) a falta de participação desses 

grupos na garantia efetiva do atingimento dos resultados esperados. É fato que reconhecem 

algumas forças e fraquezas quando respondem perguntas abertas para o diagnóstico interno da 

instituição, com expressões como: “serviços prestados pela Escola na área de educação e do 

setor jurídico na defesa daqueles menos favorecidos”, ou, “TV Assembleia como um 

importante meio de transmissão das sessões”, ou mesmo, “atividade de extensão como Escola, 

Procon, Memorial e TV”. Porém, poucas foram as forças identificadas como parte da atividade-

finalística, que é processo legislativo apareceram em apenas 12% das respostas. Isso deve focar 

a base da administração estratégica e da modernização pensadas ao direcionamento estratégico 

pelo conceito de governança pública associado às políticas de desenvolvimento de gestão, 

responsabilidade, transparência e legalidade da ALRN, apoiados por diretrizes da ONU e 

OECD (KISSLER e HEIDEMANN, 2006). 

Para um melhor processo de análise, de acordo com Santos e Cardoso (2001), no 

planejamento estratégico de qualquer instituição, seja pelo diagnóstico inicial a partir do 

conhecimento da situação atual e do encontro de alternativas de ação e avaliação de custos e 

benefícios das políticas públicas, a clareza na análise das respostas dos parlamentares do 

Legislativo Estadual ocorreu com a utilização de uma análise léxica e sintática conforme 

Chizzotti (2006, p. 98), que foi propiciada via software QSR  NVIVO, que ampara nessa análise 

de dados de entrevistas sem favorecer qualquer metodologia, apenas como facilitador das 

técnicas qualitativas comuns para organização e análise.  

Logo, as respostas realizadas serviram de fonte da ferramenta, para criação do nó 

investigativo, para aplicar a análise em palavras com mais de quatro letras, escolhido pelo autor, 

em busca de apresentar o resumo percentual de ocorrências, o mapa de árvore e a nuvem de 

palavras. 
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Inicialmente esta ferramenta foi aplicada aos questionários dos deputados estaduais para 

conhecer o que eles acreditam ser as principais forças e as principais fraquezas da Assembleia 

Legislativa no momento. No primeiro caso, foi percebido que a Escola da Assembleia é a 

principal força, sendo que quase metade das respostas a citaram como uma das forças. Na 

sequência, aparecem as audiências públicas, com 40%, e, a transparência, citadas por um terço 

dos parlamentares. Isso trouxe à pauta uma realidade de que nenhuma atividade finalística é 

reconhecida como força da Assembleia pelos representantes eleitos e que possuem poder de 

alterar o rumo da casa e isso deve ser elemento essencial na sequência da proposta. A nuvem 

de palavras expressa pela Figura 18 pode demonstrar a dificuldade da visualização dos temas 

como políticas públicas, fiscalização, legislar entre os principais pontos fortes do Poder 

Legislativo Estadual evidenciados. 

 

Figura 18 - Nuvem de Palavras - Forças da ALRN - Deputados 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017. 

 

Por outro lado, os parlamentares apresentam gama diversificada de razões no 

entendimento dos principais pontos que devem ser evoluídos na instituição, o que pode sugerir 
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atenção em diferentes áreas na ação da administração, conforme os argumentos de necessidade 

das reformas administrativas propostos pela NGP, porém com a dotação da participação popular 

trazidos por De Paula (2015) para que seja eficaz, transparente e, principalmente, compartilhada 

pelos agentes interessados nas soluções dos problemas sociais a partir de inovações e 

possibilidades para o desenvolvimento (LÖFFLER, 2001).  

Nesse sentido, essas principais fraquezas, segundo as respostas são: imagem ou 

reputação da instituição ou dos políticos, a funcionalidade de algumas comissões parlamentares 

e a produção parlamentar e assessoria efetiva dos seus gabinetes. A nuvem de palavras expressa 

pela Figura 19 pode facilitar a visualização desses pontos fortes do Poder Legislativo Estadual. 

 
Figura 19 - Nuvem de Palavras - Fraquezas da ALRN - Deputados 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017. 

 

Ainda é importante ressaltar o fato da imagem do político e do Legislativo estarem entre 

os principais fatores a se melhorar na instituição, o que entrelaça o desempenho e a imagem 

como pontos congruentes. Neste sentido, o direcionamento estratégico deve se atentar 



102 
 

especialmente para ações ou projetos que tragam o sentimento de mudança necessária para 

solucionar e direcionar o rumo, para influenciar no desempenho futuro e consequentemente 

alterar positivamente a marca da instituição, se tornando isso uma prioridade claramente 

apresentada nas respostas. Desta forma, algo precisa ser realizado neste sentido, e, segundo o 

conceito de Almeida e Menezes (2013), é o momento de se definir o rumo que a instituição 

precisa seguir para se sobressair no cenário político existente hoje, ultrapassando a desconfiança 

da população no político e, em consequência, na ALRN. 

Finalmente, a sociedade  envolvida na pesquisa, que representa uma parcela da 

população do Estado,  que retornou com àquelas que acreditam ser as forças e as fraquezas da 

Assembleia Legislativa do RN que devem se sujeitar ao projeto político participativo e 

democrático que deve ser contemplado como elemento inovador e necessário no 

direcionamento estratégico, com foco no desenvolvimento da gestão pública com a participação 

da sociedade civil organizada para evitar problemas de governança (MARTINS, 

CKAGNAZAROFF e DA COSTA LAGE, 2012). 

Inicialmente, em análise às respostas quanto às forças da ALRN constatou-se um alto 

número percentual de respostas de cidadãos que buscam e utilizam os serviços da Escola da 

Assembleia podem ter interferido no total de respostas a favor desta como a maior força da 

ALRN, com quase uma a cada dez respostas (9,74%), no qual se inclui escola, cursos e 

capacitação como palavras que aproximam nesse sentido. Importante não confundir neste caso 

que o foco do público em encontrar o serviço ofertado pode ser o argumento para sua boa 

avaliação e deve ser levando em consideração para buscar outros pontos que apareceram com 

elevada frequência.  

A Figura 22 ainda indicou, nesse sentido, outras interpretações além da Escola, e a 

outras palavras que mais surgiram foram: públicas, transparência, projetos, sociedade, 

população, atendimento e políticas que remetem ao fato da Assembleia ter como 

responsabilidade representar a sociedade potiguar, assim, precisa ter projetos e políticas 

públicas que visam o atendimento da população do Rio Grande do Norte, sendo 7,42% 

diretamente a atenção às demandas da sociedade e 3,38% referente aos projetos, como o por 

exemplo o programa Assembleia Cidadã (RUSSO, LIMA, et al., 2017).  
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Figura 20 - Nuvem de Palavras - Forças da ALRN segundo a população 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017. 

 

Dessa forma, o direcionamento estratégico proposto deve ser capaz de envolver o 

aprimoramento dos procedimentos legislativos, precisa estar atento aos anseios da sociedade, 

com a utilização de conceitos atuais da Nova Governança Pública que acrescenta à NGP 

perspectivas, como veia societal, para aumento do diálogo, controle social e transparência para 

tomada de decisão que efetivamente acolha os desejos da população (DE PAULA, 2015). 

Entretanto, para se ter eficiência, eficácia e efetividade na área administrativa e na 

atividade finalística precisam ser mais exploradas, o que não ocorre, como por exemplo a pouca 

repercussão da ação fiscalizatória gera inclusive uma inconsistência. Esse conflito gerado pelo 

fato de 2,25% apontarem como uma força, enquanto que 2,83% apontam como fraqueza. Esse 

dado trouxe a reflexão da necessidade de conscientizar a sociedade sobre o papel da 

Assembleia, com a divulgação de missão, valores e objetivos do Poder Legislativo como o 

processo de transparência, diálogo e controle social fundamentais para uma correta tomada de 
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decisão na visão do cidadão (DE PAULA, 2015). Essa confusão pôde ser verificada com a 

análise do mapa de árvore dos pontos que a ALRN tem necessidade de evoluir e que são vistos 

como pontos fracos da Assembleia Legislativa Estadual, conforme Figura 21. 

 
Figura 21 - Mapa de Árvore - Pontos fracos do Poder Legislativo segundo a sociedade 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017. 

 

Porém, positivamente, a análise do mapa manifesta preocupações com esses argumentos 

citados anteriormente, com a transparência de 8,54% e com a participação popular, com 6,84% 

como os pontos fracos, o que mostra a necessidade de intervenção nesses parâmetros tão 

importantes de acordo com De Paula (2015).  

Assim, foi necessário o olhar ao futuro, que permita vislumbrar a construção de uma 

sociedade potiguar mais participativa e com condições de entender efetivamente o que se passa 

no Poder Legislativo Estadual, o que somente pode ser possível com uma guinada com a 

proposta de direcionamento estratégico, como ocorrido no exemplo mineiro (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2010). 

A sociedade mostra, portanto, que é necessária uma evolução ou mudança na questão 

cultural como parte da reforma gerencial, recordando o pensamento de Guimarães, Schwartz e 

Souza (2012, p. 25) sobre o poder público se antecipar aos problemas dos cidadãos. Porém, isso 

somente pode ser realizado com qualidade e ser percebido eficaz pela população se aplicados 

um ponto crítico encontrado nas respostas: o combate à corrupção e aos desvios dos conceitos 

de ética e honestidade que tiram a credibilidade não apenas dos políticos, mas como da 

instituição como um todo. Isso é percebido por 4,65% da população. 
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Nesse sentido, adicionou-se uma preocupação iniciada com os conceitos de NGP de 

romper com a concentração de autoridade nas mãos do Estado, onde as políticas nacionais 

contam com uma rede de corretagem política, através dos partidos políticos que apoiam o 

governo e têm acesso a inúmeros privilégios. Somente se realizada essa quebra dos reflexos 

que ficaram impregnados pela troca de favores, apoiados no clientelismo e suplementando o 

sistema partidário (NUNES, 1997).  

Dessa forma, a população despontou alinhada ao conceito de Guimarães, Schwartz e 

Souza (2012) de necessidade de transformação na ALRN, através de modernos conceitos da 

administração pública, sendo estrategicamente analisada pela posição atual da Assembleia 

Legislativa. E assim, o direcionamento estratégico se reafirmou como realidade balizadora 

desta tendência das instituições públicas na modernização para atender os anseios de uma 

sociedade cada vez mais incrédula do serviço público brasileiro.  

Nesse sentido, a população mineira foi a primeira a perceber no parlamento estadual 

(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2010) a necessidade de integrar as 

suas funções com maior envolvimento administrativo para manter altos índices de 

especialização e alta capacidade de ação coordenada no atendimento as ações necessárias para 

o crescimento da sociedade e, especialmente, evolução do comprometimento e 

responsabilização tão necessários no novo cenário que está se apresentando na política 

brasileira, que é o objetivo deste estudo. 

De qualquer forma, a população precisa auxiliar nesse processo, e sua participação ativa 

não é efetiva nesse momento. Entendeu-se em quase 70% das respostas da população, que os 

interesses são mais individuais do que pensados no sentido coletivo, visto que a maioria não 

busca informações para entender o que ocorre no processo legislativo. Infelizmente, menos de 

10% reclamou efetivamente de problemas relacionados às responsabilidades do Poder 

Legislativo perante a Lei (BRASIL, 1988). O trabalho de conscientização da contribuição e 

participação necessárias para a evolução e modernização é eminente a partir dessas 

decorrências, em busca de alargar agilidades que evolucionem a qualidade do processo 

legislativo. 

Porém, para se completar a gestão dos componentes externos das funções que se 

desenvolvem em processos de gestão pública, como ressaltado por Allison (1979) é necessário 

ainda perceber as aparências futuras desta população descontente com o clima de incerteza 

política que se vê conjeturar desses questionários de pontos fracos. E para se estabelecer 

prioridades, objetivos e estratégias ainda se faz necessário verificar a opinião da população 

nesse sentido, o que será apresentado no próximo tópico para brotar tendências de um 
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direcionamento estratégico com vistas ao aperfeiçoamento dos procedimentos legislativos, 

acolhendo as pretensões da coletividade com garantias de perenidade nas ações administrativas. 

 

4.8 Visão de futuro – Perspectivas de oportunidades e ameaças 

 

A visão de futuro proposta nesta análise está relacionada com um processo de 

transformações, especialmente na forma de gerenciar a ALRN. Então, o direcionamento 

estratégico no setor público construído por agentes público e sociedade busca refletir as 

diretrizes para alcance da visão de futuro, este é obtido empregando os conceitos de Kissler e 

Heidemann (2006) de estruturas que repousam sobre consenso e cooperação entre todos os 

envolvidos (GAVAZZONI, 2016). 

Dessa forma, as perspectivas futuras consistem em duas etapas (interna e externa) 

importantes do direcionamento estratégico, conforme pensamento de Schendel e Hofer (1979) 

e Eadie (1983) sobre o estudo de cenários. Nesse sentido, ao recordar os passos antecipados por 

Bryson (2004), esse diagnóstico inicia a estruturação do ambiente interno e externo e também 

da identificação das principais questões estratégicas enfrentadas pela ALRN. Por isso, foi 

analisado inicialmente o que os servidores, que participaram da pesquisa do planejamento 

estratégico em andamento na instituição, percebem como pontos de oportunidade, forças, 

ameaças e fraquezas para alcance do panorama desejado.  

Por outro lado, a verificação que o servidor deseja da Assembleia Legislativa é, de fato, 

um primeiro passo existente para propiciar um sistema de ideias motivador e uma visão de 

futuro destinado para a instituição e consequentemente com efeitos na sua vida pessoal, que 

podem servir de encorajamento na atenção aos esforços que proporcionem a realização dos 

efeitos desejados com a implantação de modificações significativas que afetarão a cultura 

organizacional e o avanço da ALRN (GUIMARÃES, SCHWARTZ, et al., 2012). 

Nesse sentido, as respostas envolveram, em maior número, conceitos aplicados na NGP, 

muito provavelmente devido ao foco em eficiência e eficácia adotados desde o planejamento 

estratégico 2015-2016 exibido por Russo (2015). Isso pode ser apurado a partir da quantidade 

de termos, próximo de 25%, como: planejamento ou plano, fluxo ou fluxograma processual, 

eficiência ou efetividade, modernização, tecnologia da informação, qualidade, gestão e 

padronização.  

O mapa de árvore, demonstrado na Figura 22, ainda apresenta que a palavra 

transparência é a que mais aparece, demonstrando que apesar dos servidores perceberem como 

presente, entendem que essa é, de fato, a tendência da gestão pública na ALRN. Esses elementos 



107 
 

representaram quase 6% das palavras aferidas nos questionários e aportam novamente para a 

tendência de atenção aos requisitos políticos, societais, organizacionais e gerenciais que o 

tornem eficaz e eficiente (SANTOS, 1996). 

 
Figura 22 - Mapa de Árvore - Perspectivas de planejamento a longo prazo - Servidores 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017. 

 

Seguindo a análise do que deve estar inserido no direcionamento estratégico da 

Assembleia, a partir do mapa de árvore da Figura 22, outros pontos de destaques que devem 

constar, segundo seus atuais servidores, foram: valorização dos servidores, com plano de 

cargos, salários, carreira e concursos públicos, que foram percebidas em quase 5% das 

respostas. A população também está bem visível na preocupação dos servidores, que fazem 

menção por ações ou projetos voltados à sociedade potiguar, o que representa 4,6% da 

contagem de palavras. A transparência nas ações e a integração entre os setores da ALRN 

também aparecem aproximadamente com 2% de aparições. Assim, todos esses pontos devem 

fazer parte do processo de direcionamento estratégico, conforme passos recomendados por 

Bryson (2004). 

Além disso, ainda se percebe relevante o entendimento da visão que os servidores 

imaginam que deve ser o Poder Legislativo Estadual num longo prazo para um gerenciamento 

por diretrizes. Os conceitos de atendimento à população são as ideias que mais aparecem, com 

4,65% das citações nos questionários, contribuindo para a matriz de oportunidades para a 

verificação das probabilidades de sucesso, com conceitos de crescimento e participação 

idênticos ao exemplo trazido por Kotler (1998). 
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Na sequência, um ponto que se torna um foco para a instituição é evoluir em busca de 

reconhecimento ou de se tornar referência, o que é demonstrado por 3,19% com os termos 

melhorar, ampliar, avançar, evoluir, reconhecimento e referência. Essas palavras são 

verificadas no mapa de árvore visualizado na Figura 23. 

 

Figura 23 - Mapa de Árvore – Perspectivas da ALRN a longo prazo - Servidores 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017. 

 

Seguindo a análise do que deve estar inserido na proposta para a Assembleia de acordo 

com mapa de árvore da  Figura 23, outros pontos de destaques que são imprescindíveis para 

dia-a-dia do Poder Legislativo Estadual a longo prazo para chegar ao cenário ideal a partir da 

tomada de decisão atual, segundo seus atuais servidores, foram: atenção aos servidores (quase 

3%), transparência (2,75%) e os conceitos essenciais da NGP segundo Bresser-Pereira (1996): 

eficiência e eficácia. Esses atributos fazem parte das consequências dos gerentes públicos, que, 

para serem mais eficientes, tornam -se mais autônomos e abre a discussão da responsabilização 

política ou dos políticos eleitos que começam a ser responsabilizáveis diretamente perante a 

sociedade (BRESSER-PEREIRA, WILHEIM e SOLA, 2001). 

Entretanto, a atividade finalística voltou a ser muito tímida, ou seja, poucos servidores 

apreendem a importância da ALRN como órgão fiscalizador dos demais poderes, apenas 

0,44%. Com essa falta de atenção a uma missão institucional do Legislativo fica clara a 

necessidade de conscientização aos servidores públicos à demanda de ações necessárias para 

modernização e compatibilização à Nova Gestão dos serviços públicos. Aparece, então, uma 
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missão importante ao gestor da ALRN, que é prover o servidor de reflexão obrigatória no 

sentido de entender ou conhecer o propósito da Assembleia, atual e futuro, como conceitua 

Royo (1999), para efetivamente opinar sobre o que se quer e o que deve ser feito para oferecer 

ao cidadão um serviço digno e eficiente, a fim de satisfazer a demanda da sociedade potiguar. 

Nesse sentido, o planejamento, parte integrante do direcionamento, surge como ponto 

fundamental, como no exemplo aplicado pelas grandes corporações privadas que buscam 

aumento de lucro e diminuição de despesas conforme pensamento de Wilson (1990), traduzido 

para o Poder Legislativo Estadual na maior eficiência e eficácia da ação parlamentar, em busca 

do atendimento das demandas da população, e consequente melhoria de vida da comunidade 

estadual. 

E para isso, se tem a necessidade de divulgar a missão institucional aos servidores.  

Somente com o conhecimento dos objetivos do Legislativo é que os servidores apresentam 

resultados mais próximos dos anseios da sociedade atingida pelo serviço. Nesse sentido, 

percebe-se que em ambos os estudos de perspectivas futuras realizadas pelos servidores, 

apresentam proximidade nas respostas aferidas, como pode ser verificado na Figura 24, que 

compara os resultados do que deve ser inserido no planejamento com o que deve estar 

acontecendo no cenário desejado a longo prazo.  

 

Figura 24 - Comparativo de Nuvem de Palavras - Servidores 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017. 
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Esse equilibro comprova um comportamento individual em detrimento do grupo de 

servidores com pouca influência da ALRN em busca um pensamento linear para a construção 

de uma imagem positiva que se procura enraizar em toda a população do Estado do Rio Grande 

do Norte. E, como o exemplo do Legislativo mineiro, os planejamentos estratégicos se fazem 

necessários para manter o alinhamento contido nas diretrizes, nos objetivos e nas linhas de ação, 

como um processo de continuidade na implementação ao longo do Direcionamento Estratégico 

(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2010, p. 39).  

Outro fator que pode ser verificado nesse comparativo, é que essas nuvens de palavras 

aproximam da técnica de brainstorming, pois envolve uma coleta de informações em grupo, 

com uma “chuva de idéias” dos servidores.  

Nesse sentido, os deputados aportam como gestores capazes de influenciar essa 

conscientização e alinhamento estratégicos necessários para a evolução do Poder Legislativo, 

e para isso é necessário entender como os parlamentares visualizam as perspectivas futuras. E, 

para isso, foram realizados dois questionamentos: o primeiro solicitando três prioridades que a 

ALRN não pode deixar de fazer num longo prazo e depois questionando como o parlamentar 

gostaria que a Assembleia Legislativa do RN estivesse no final desse período. 

Inicialmente verificou-se a perspectiva de como deve estar em um longo prazo e nesse 

caso, utilizando o método da nuvem de palavras percebe-se que 4,24% das palavras remete à 

população e 3,71% insinua o resgate do respeito à Assembleia Legislativa, como pode ser 

verificado na Figura 25.  

 

Figura 25 - Nuvem de Palavras - ALRN para os parlamentares, a longo prazo 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017. 
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Por outro lado, o Poder Legislativo potiguar tem a necessidade de aumentar sua reflexão 

sobre dados no passado buscando atingir as perspectivas futuras. Isso é percebido na exposição 

das palavras na nuvem da Figura 25 em três vertentes: sociedade, gestão e mudança. A 

sociedade é quem é representada pelos parlamentares, o que se torna redundante no discurso 

dos Deputados. Entretanto, os conceitos administrativos, como: efetividade, eficiência, 

processos, previsão, compromisso, agilidade, se apresentarem na mesma proporção dos termos 

que remetem mudança institucional ou cultural da ALRN, como respeito, renovado, posição, 

crise, avançar, modernizar entre outros.  

Porém, alinhando-se ao conceito de Bresser-Pereira (1998), as respostas como: 

“melhorar a sintonia com a sociedade, otimizando a representação popular e estimulando a 

participação dos cidadãos no acompanhamento do desempenho da instituição” ou “atuar para 

mudar o conceito negativo da Casa Legislativa junto à opinião pública do RN”, mostram que 

os representantes eleitos pela população, percebem que uma nova governança no setor público 

é não apenas necessária como fundamental, pois clamam por renovações, seja no compromisso 

que os parlamentares detêm com os eleitores, mas principalmente na integridade e 

responsabilidade da função.  

De modo que, o conceito de accountability, nada especificamente citado ou, até mesmo, 

entendido, surge como elemento fundamental para correção da imagem e do respeito da 

instituição que representa o Legislativo no RN. Além disso, a transparência, por mais que tenha 

evoluído, ainda é fundamental para a integração com a sociedade e por isso a necessidade de 

mudar os rumos substancialmente.  

Desta forma, remete-se ao exemplo mineiro, para adoção de uma visão de conjunto e de 

longo prazo, na qual a evolução administrativa trará capacidade para suporte ao mandato do 

deputado. E, por isso, os parlamentares, focam seus trabalhos para melhor posicionar a 

instituição legislativa no sistema político, fortalecendo sua presença junto aos seus eleitores e 

toda população (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2010). 

Nesse sentido, se busca atingir as perspectivas dos eleitores e por isso os deputados 

responderam o que, na sua visão individual, não poderia deixar de ser realizado durante os 

próximos dez anos e apresentou os resultados a partir da Figura 26. 
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Figura 26 - Nuvem de Palavras - O que não pode deixar de fazer - Deputados 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017. 

 

Em análise comparativa, percebe-se que, como em estudo do TCU, realizado por Souza 

(2010), a partir do conceito de missão, visão e valores, os parlamentares apresentam estar 

alinhados com a missão da ALRN exposta em segundo Russo (2015, p. 13):“ Representar a 

sociedade potiguar, promovendo o estado democrático de direito, legislando e fiscalizando a 

administração pública, compatibilizando com o interesse da população, sendo o referencial de 

excelência na ação legislativa e seus valores”. As palavras: fiscalizar; estado; interiorização, no 

sentido de atingir a todos; melhorar; referência e fortalecer demonstram que a definição da 

missão está enquadrada com as palavras principais apresentadas na nuvem da Figura 28. 

Recordando a técnica de impactos cruzados citadas por Cristo (2003), que consiste na 

exploração do futuro com base em uma série de eventos que podem ou não ocorrer num 

horizonte temporal considerado, é importante não apenas identificar um conjunto de eventos, é 

necessário estabelecer as interrelações das ocorrências entre uns e outros e por isso, é 

fundamental entender o que existe de diagnóstico externo nesse sentido.  

Como última etapa de análise, prévia do estudo de direcionamento estratégico, é 

necessário relacionar e buscar entender qual o diagnóstico externo sobre a administração da 

ALRN e quais as perspectivas futuras que a sociedade espera do Poder, e isso será tratado no 

próximo tópico. Sem um diagnóstico do que a população espera da instituição se torna 

impossível atender as demandas de sua sociedade. A ALMG (2010) definiu seu direcionamento 

estratégico como a definição das estratégias de atuação para um período de dez anos a partir 

dessas perspectivas é que se poderão tomar, no Rio Grande do Norte, as diretrizes a fim de 
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garantir o cumprimento da missão institucional, da participação da sociedade no processo 

legislativo e na previsão de uma visão de futuro com foco em atender uma sociedade que em 

contrapartida possa reconhecer o Poder Legislativo como atuante na construção de uma 

sociedade melhor. Desta forma, como resposta a pesquisa, verificou-se como resultado a nuvem 

de palavras apresentada na Figura 27. 

 
Figura 27 - Nuvem de Palavras - Perspectivas futuras da sociedade para a ALRN 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017. 

 

Na ampliação da interpretação das respostas da população, percebe-se que novamente a 

transparência é a palavra que mais aparece, com 4,24% do total. Essa preocupação para o futuro 

também se reflete nas questões de participação popular e atendimento à população, expressões 

que mais aparece e que, somadas, chegam a uma expressiva soma de 9,98% das palavras. Como 

na área administrativa, essas perspectivas colocam em cheque a credibilidade do Poder 

Legislativo Estadual e sugerem necessidade de participação ética, atuante, honesta, sem 

escândalos e corrupção que assolam a gestão pública brasileira nos tempos atuais. Essa 

preocupação atinge 8,46%. 
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Novamente se alinha ao receio da população com a rede política, que podem ocupar os 

Poderes do Estado e atingir privilégio a poucos em detrimento da igualdade de direitos previsto 

na Constituição Federal. O pensamento de Nunes (1997) sobre os reflexos da impregnação nas 

instituições formais do Estado, coloca-se atualizado com o que se vê nos medos da sociedade 

quanto ao futuro do Legislativo Estadual, e ressalta assim a importância para planejar ações que 

visem a quebra desse hábito persistente da cultura de favores, com o clientelismo e mantendo 

os mesmos gestores no comando. Ressalta-se novamente que a população, com esses receios, 

conduz para necessidade de mudanças na Assembleia Legislativa Estadual, através dos 

conceitos de NGP (GUIMARÃES, SCHWARTZ e SOUZA, 2012).  

Com isso, fica cada vez mais perceptível que a ALRN necessita passar pela 

transformação solicitada pela sociedade. Nesta visão de perspectivas de futuro, mais de 800 

frases foram verificadas e percebeu-se os principais desejos da população foram agrupados, 

representando mais de dois terços do total com menções específicas à Assembleia, como por 

exemplo: que tenha mais interação com a sociedade, que seja mais ética, transparente e 

comprometida com os anseios da sociedade.  

Para atingir esses anseios, é necessária uma transformação, que pode ser realizada 

através do estudo do planejamento estratégico no âmbito legislativo, que segundo o Ministério 

do Planejamento deve concentrar em período de tempo maior suficiente para trabalhar com a 

mudança efetiva da cultura organizacional necessária (BRASIL, 1988). 

Entretanto, nada adianta uma mudança cultural, sem que haja confiança ou crença na 

instituição como um todo, será difícil alterar esse sentimento da população, e isso implica que 

na unificação de conceitos por toda Assembleia Legislativa, deixando claro, como sugerido por 

Marini (2008) a todos os membros a missão institucional, sua visão de futuro, bem como dotar 

seus gestores e demais servidores de conhecimento da análise de ambiente realizada e dos 

objetivos estratégicos que irão demandar de todos esforços necessários para alterar esse cultura 

e, consequentemente, assegurar os resultados pretendidos para o entendimento do que a 

população deseja da sociedade. Essa busca interna precisa ajudar no otimismo da população em 

acreditar que a ALRN se tornará melhor daqui um longo prazo de tempo, o que hoje não é 

consenso, apesar que pelos momentos ora vivenciados, dão a impressão que não tem como o 

futuro ser pior do que é hoje. 
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5 ANÁLISE DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017-2018 

 

Seguindo o conteúdo metodológico apresentado às análises realizadas no capítulo 

anterior, se iniciou a verificação do planejamento estratégico vigente na ALRN se faz 

necessário neste estudo visando colaborar com o entendimento de ações existentes que 

influenciam na visão de futuro, bem como contribui para evidenciar continuidade e necessidade 

de mudanças no rumo atual da casa, que serão utilizadas com objetivo de analisar as tendências 

identificadas ao Poder Legislativo Estadual com foco na formação do Direcionamento 

Estratégico.  

O estudo foi realizado pela conformidade dada pela equipe enunciada por Russo (2017, 

p. 96) a partir do boletim legislativo eletrônico de 03 de agosto de 2016 e também através da 

aferição documental dos estudos do Planejamento Estratégico 2017-2018 com análise de sua 

execução, seu monitoramento e seus objetivos, como parte essencial do método de comparação 

para melhoria do pensamento estratégico da Assembleia, em busca da formação do 

direcionamento estratégico. Essa equipe foi atualizada com servidores concursados e ainda com 

um representante por cada  setor fundamental para estabelecimento de um grupo focal.  

Inicialmente, em diagnóstico à matriz de probabilidades de forças, fraquezas, ameaças 

e oportunidades, de acordo com o conceito de Kotler (1998), foram aferidos o ambiente dentro 

da organização, na busca por forças e fraquezas identificados pela gestão. Foi realizado pela 

equipe da ALRN e pôde ser verificado no estudo de Russo (2017), que foi trabalhado ainda o 

cenário externo, verificando também as oportunidades e ameaças previstas, que foram levadas 

em consideração neste projeto de intervenção.  

Entretanto, inicialmente, para o cruzamento das informações analisadas pelos 

servidores, deputados e sociedade com o estudo inicial realizado para elaboração do 

planejamento estratégico 2017-2018, que foi realizada entre setembro e outubro de 2016. Para 

isso, encontrou-se registro dos resultados obtidos na matriz de forças, que exibiu a nuvem de 

palavras da Figura 28. 
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Figura 28 - Análise de Forças - Planejamento Estratégico 2017-2018 

 
Fonte: ALRN (adaptado pelo autor), 2017. 

 

Em exame à Figura 28, entendeu-se que a principal força está direcionada aos próprios 

servidores, com reflexões desde os trabalhos em equipe ou integrados até o comprometimento 

dos servidores. De forma oposta a esse conceito, a atual pesquisa aos funcionários conteve 02 

critérios avaliados que remetem a ideia de recursos humanos: reconhecimento através do 

desempenho e aplicação de metas setoriais, ambas situando com as mais baixas médias de 

avaliações, com 62,2% e 64,3%, respectivamente. Isso leva a interpretação de possível falha de 

condução do planejamento estratégico ou desconhecimento do mesmo pelos servidores e 

deputados, o que de fato ocorre devido ao lançamento tardio para todos os servidores, nove 

meses após sua execução.  

Esse fator é abonado pelos números que demonstram que 58,6% (pouco mais que a 

metade) participaram de eventos do planejamento estratégico e que 62,1% conhecem o estudo 

atualmente vigente. Essa comunicação estratégica se baliza como importante tendência para 

evolução a ser seguida pelo direcionamento estratégico, pois como afirmam Poister e Streib 
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(1999), o planejamento estratégico é o elemento central da Administração Estratégica, 

entretanto, não é o seu único componente. 

Fica evidente que as regras de decisão e diretrizes de gerenciamento não são definidas 

e comunicadas pela alta gestão da casa de forma participativa ou antecipada, propondo que, por 

mais que se tenha a existência de um planejamento estratégico, as ações não são realizadas em 

termos amplos como estratégia.  

Ainda existe mais a importância de se ter um direcionamento estratégico eficaz, para 

que uma sinergia entre todos os setores da organização pública, em prol da realização das ações 

simultâneas e coordenadas, melhore os resultados tanto internamente como para a população. 

Isso impõe uma atuação dos departamentos individualmente em suas obrigações, porém de 

forma integrada como contribuinte na execução do direcionamento estratégico institucional, 

agregando valor a execução do planejamento de ações necessárias para garantir o atingimento 

das metas a longo prazo. (ANTUNES, 2011) 

Outro ponto fundamental que precisa ser inserido na discussão do direcionamento 

estratégico é o alinhamento entre o planejamento e o orçamento disponível, o que reforça os 

resultados apresentados inicialmente por Russo e Dias (2016) quanto ao planejamento 

estratégico 2015-2016. Desta forma, o ordenador de despesa precisa se comprometer com o 

andamento do direcionamento estratégico, garantindo plena execução orçamentária às ações, 

discutindo e interferindo diretamente, que, de acordo com Matus (2006), partem do legado da 

responsabilidade fiscal com base na previsão de recebimentos da Assembleia Legislativa e no 

Plano Plurianual (PPA), para não limitar o planejamento e consequentemente na cultura 

organizacional que pode vir a desacreditar na ferramenta principal da gestão pela modernização 

da ALRN.  

A partir dessa responsabilidade fiscal, o conceito de accountability se apresenta como 

primordial para o melhor resultado do direcionamento estratégico. Isso faz se exigir que 

estabeleça uma metodologia clara e de conhecimento de todos, que aparentemente não é o caso 

do que ocorre atualmente na ALRN. Isso é um fator preocupante para que se mantenha o 

crescimento da cultura estratégica identificada por Russo e Dias (2016) na análise dos 

resultados do Planejamento Estratégico 2015/2016. Sem essa cultura enraizada, Marini (2008) 

e Matus (2006) apontam para dificuldade de estabelecimento da direção adequada a ser seguida 

pela instituição, com objetivos finalísticos, no caso em estudo, do Poder Legislativo, e de 

mecanismos de continuidade das estratégias, trabalhando para isso com novos procedimentos 

e ferramentas de interação com os cidadãos previstas no orçamento.  
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Sob outro ângulo, a chegada do monitoramento, em 2017, foi um ponto fundamental 

inserido e que acarreta na averiguação do andamento, apontando para ações com foco em abater 

as fraquezas apontadas para a definição dos eixos estratégicos do documento vigente, e garantir 

seu combate. A Figura 29 as exibe, conforme identificado no estudo da ALRN em 2016. 

 

Figura 29 - Análise de fraquezas - Planejamento Estratégico 2017-2018 

 

Fonte: ALRN (adaptado pelo autor), 2017. 

 

Os principais temores descritos na Figura 29 são ligados a recursos materiais 

(equipamentos e estrutura física), que afetam diretamente o fluxo de processos e o processo de 

comunicação interna e externa, que está corroborado com os índices intermediários verificados 

na pesquisa quanto aos recursos de divulgação (69,3%): interna (70,4%) e externa (68,2%) e a 

qualidade do fluxo de processos (66,4%), bem como o acompanhamento das atividades de cada 

um dos setores (64,1%). Segundo Kaplan e Norton (2004), todos os envolvidos precisam estar 

conscientes da estratégia para implementá-la e executá-la de forma eficaz, porém sem 

adequação física, proximidade e diálogo entre os setores se torna impossível e torna com que 

as falhas estruturais e de processos ainda não tenham sido resolvidas de forma eficaz, se 

tornando mais uma tendência a ser observada para o direcionamento estratégico com 

perenidade administrativa. 
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O que foi relatado pela equipe do planejamento estratégico é que não se utiliza 

efetivamente as ferramentas de gerenciamento pelas diretrizes, como o ciclo PDCA, utilizado 

no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e na Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (CAMPOS, 1992), ou seja, acompanhar os 

problemas e intervir para efetivo cumprimento das ações estratégicas, o que traz o imponderável 

para o resultado final, o que não é aceitável para um direcionamento estratégico, que deve 

conter diretrizes que embasem outras técnicas para percepção das necessidades de intervenção 

nos resultados, como a espinha de peixe proposta por Cooper e Edgett (2008), para a 

consolidação das ações para correções dos desvios de decorrências identificadas na ALRN. 

Nesse sentido, o ciclo PDCA (SOUZA, 1997), aplicado a estrutura de qualidade para 

manter “melhores práticas” (DEMING, 1990), é responsável pelo estabelecimento de melhorias 

e pela coordenação de esforços com foco na melhoria dos resultados e das eficácias da ações 

(ANDRADE, 2003), e deve estar inserido num monitoramento ativo, o que não foi realizado 

pela ALRN, possivelmente devido à dificuldade de acesso ou de conhecimento às informação 

acessíveis.  

Desta forma, não basta dotar o corpo técnico de capacitação como as oficinas técnicas 

realizadas, mas precisa habilitar para o julgamento crítico, alinhado com a alta administração 

responsável pela tomada de decisão para que experiências, estratégias, sucessos e fracassos 

sejam frequentemente analisados e consolidados ou ajustados. Somente com a descrição de 

procedimentos bem-sucedidos os relatórios poderão gerar a garantia de execução eficaz como 

subsídio para a reforma ou plano de ação (JANN e REICHARD, 2014).  

No entanto, interferências ligadas aos cenários de incerteza, risco e certeza previstos por 

Oliveira (2012) podem surgir, como encontrado na pesquisa realizada e demonstradas na Figura 

30 sobre as oportunidades e ameaças para a ALRN.  

  



120 
 

Figura 30 - Oportunidades e Ameaças à ALRN 

 
Fonte: ALRN (adaptado pelo autor), 2017. 

 

Oliveira (2012) assevera que as oportunidades e ameaças são advindas do ambiente 

externo. Entretanto, percebe-se uma falha no entendimento dos servidores participantes desta 

análise SWOT, verificando a Figura 30 que foram consideradas como oportunidades e ameaças 

situações internas, como: legislação (legislar é função do legislativo), servidores, cargos, 

cursos, capacitação, escola entre outros itens que precisam ser descartados, e assim foram no 

estudo, conforme apontamentos de Russo (2017), mas isso precisa ser trabalhado com os 

servidores,  visto que aparece com grande quantidade, e deve ser previsto na proposta de 

direcionamento estratégico, através de ações de conscientização ou de treinamento a todos os 

servidores em busca de perenidade administrativa. 

Por outro lado, é evidente que as atuais crises política e econômica vivenciada, não 

apenas no âmbito estadual, como também na esfera municipal e federal, influenciam 

diretamente os rumos e a incerteza dos passos administrativos da ALRN.  

E é nesse sentido que Porter (1986; 1989; 1999), Mintzberg (2010), Hitt, Ireland e 

Hoskisson (2002) e Guimarães, Schwartz et al (2012) abordam a gestão estratégica como 

proposta de valor diferenciada para atender as demandas da população mesmo em momentos 

de crise ou de dificuldades. Assim, o direcionamento estratégico, na gestão da Assembleia, tem 

a busca pela eficácia dos investimentos públicos, com foco na satisfação dos servidores e da 

população, bem como maior efetividade nas ações, que trazem o crescimento necessário para a 

imagem da ALRN e combatem as ameaças do cenário político e econômico e de qualquer outro 
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motivo que possa prejudicar o andamento da instituição, se aproveitando ou não das 

oportunidades que esse momento possa porventura oferecer (OLIVEIRA, CAMPOMAR e 

LUIS, 2008). 

Especificamente o instrumento norteador alvo de investigação aponta 05 eixos 

estratégicos: desenvolvimento social, da informação e do conhecimento, humano, 

organizacional e da atividade parlamentar, que são compostos de 08 objetivos estratégicos que 

são: integração com os demais poderes,  projetos de responsabilidade social, planejamento 

estratégico da comunicação, política de ensino, pesquisa e extensão, política de gestão de 

pessoas, melhoria da infraestrutura, desburocratização processual e modernização da atividade 

parlamentar. Além desses, são 14 os projetos estratégicos que buscarão atingir os eixos 

estratégicos existentes, como pode ser verificado na Figura 31. 

 

Figura 31 - Estrutura do Planejamento Estratégico 2017-2018 

 

Fonte: Russo, 2017. 

 

É notório que todos esses projetos estratégicos estão inseridos dentro de algum eixo, 

entretanto não possui nenhuma ação efetiva em busca de responder alguns problemas 

detectados nesta pesquisa, como por exemplo o caso da necessidade de utilizar tecnologia na 
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desburocratização de processos com a utilização de arquivos digitais. Isso não se adequa de 

acordo com a busca pelo posicionamento da ALRN em busca de melhoria da imagem. E, nesse 

sentido, Oliveira, Campomar e Luís (2008) apontam que a proposta precisa ser significativa 

para a população, tornando os serviços atrativos e que atendam suas demandas, tornando a 

imagem do Poder Legislativo uma referência de atividade parlamentar no Brasil pela execução 

de sua missão e de sua atenção aos problemas da sociedade, o que deve ser acrescido na 

realidade do direcionamento proposto. 

Para se chegar nessa estrutura foi realizada uma técnica de grupo focal com a utilização 

do método Delphi, apresentado por Linstone e Turoff (1975), com aplicações sucessivas de 

questionários ao grupo formado pelos principais gestores e coordenadores da ALRN ao longo 

de três rodadas, buscando, assim, prospectar as tendências futuras de maneira mais confiável, a 

partir do consenso entre os participantes.  

O método confirmou o caminho a ser seguido pelo planejamento estratégico 2017-2018. 

Além disso, trouxe mais proximidade do documento com os líderes de cada setor, confirmando 

as ideias de Kayo e Securatto (1997), mas precisa ser evoluído aos demais servidores da casa, 

como a capacitação e a conscientização anteriormente identificadas. 

Como o caso de Arantes, Abrúcio e Teixeira (2005) sobre os Tribunais de Contas,  é 

importante a ALRN tratar os atores sociais estratégicos com atenção, bem como o 

relacionamento com as instituições e a sociedade e isso está previsto no eixo de 

desenvolvimento social, tanto na busca pela integração com os demais poderes, como também  

na realização de projetos de responsabilidade social, buscando atender algumas demandas da 

sociedade que não são atendidas pelo Executivo Estadual.  

Não obstante, a Análise Stakeholder apresentada por Araújo Júnior (2008) deve ser 

efetiva no direcionamento estratégico em busca do mapeamento dos agentes, como membros 

da sociedade e parlamentares, que atualmente pouco ou quase nada participam do processo de 

planejamento estratégico. A participação social desejada precisa estar estabelecida para que o 

direcionamento seja eficaz, transparente e, principalmente, compartilhado pelos agentes 

interessados nas soluções dos problemas sociais a partir de inovações e possibilidades para o 

desenvolvimento e que tenha condições de acompanhar, criticar e auxiliar o crescimento do 

Legislativo Estadual (LÖFFLER, 2001). 

O novo modelo de gestão legislativa através do planejamento estratégico foi orientado 

para resultados e visou promover inovação gerencial na administração e de acordo com Saravia 

(2005), porém ainda precisa provisionar o relacionamento negociado, como interferência dos 

atores do aparelho do Estado e, eventualmente, entre estes e a sociedade civil. Nesse sentido, o 
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planejamento estratégico da comunicação interna e externa da ALRN surgiu acertadamente 

conforme exemplo de Botelho e Melo (2009) e precisa ser aprimorado para o aumento da 

conscientização, transparência e treinamento para evolução no direcionamento estratégico. 

Entretanto, não se pode conseguir atingir essa interação com a sociedade com 

transparência e responsabilidade, se os agentes legislativos, os gestores e os parlamentares não 

optarem por trabalhar com eficiência e eficácia, conquistados através da qualidade do serviço 

prestado e da melhoria da avaliação dos serviços prestados e das atividades desenvolvidas. 

Nesse caso, deve ser continuado o foco em capacitação e qualificação dos servidores do Poder 

Legislativo Estadual, com foco no desenvolvimento humano a partir da política de gestão de 

pessoas e de ensino, pesquisa e extensão realizados pela Escola da Assembleia, que completam 

o quarto elemento previsto por Arantes, Abrúcio e Teixeira (2005). 

A conclusão dessa estrutura estratégica formalizada na edição 2017-2018, ainda é 

completada pelo desenvolvimento organizacional ou administrativo, juntamente com a 

atividade finalística da ALRN, que representa o ato de legislar e fiscalizar, que é pouco 

abordada nos dias de hoje (BRASIL, 1988). Isso deve efetivamente estar inserido no contexto 

principal, em detrimento das ações administrativas que devem ser base de garantias de 

perenidade das atividades-meio, hoje foco, mas que devem se tornar complementares para a 

garantia da real ação finalística para que o direcionamento estratégico com o aprimoramento 

dos procedimentos legislativos, o que de fato atende aos anseios da sociedade. 

Todavia, para progredir na direção de uma execução plena, o planejamento estratégico 

deve evoluir no conceito de avaliação, controle e monitoramento. Nesse sentido, Oliveira 

(2016) assevera que para alcançar o aprendizado, crescimento, a conferência dos processos 

internos, e as atividades finalísticas com atenção a sociedade e ao custo, o que faz com que a 

ferramenta de monitoramento tenha esse balizamento mínimo. A implantação e execução desse 

monitoramento do planejamento estratégico 2017-2018 da ALRN será demonstrado, assim, no 

próximo tópico. 

 

5.1 Monitoramento do Planejamento Estratégico da ALRN 

 

A ALRN iniciou seu planejamento estratégico 2015-2016 sem avaliação efetiva de 

indicadores e consequentemente sem a utilização de softwares de gestão estratégica, como 

apontado por Russo e Dias (2016). Entretanto, a busca se tornou não apenas necessária, mas 

fundamental para a realização do planejamento estratégico 2017-2018.  
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Neste sentido, através das oficinas técnicas da Escola da Assembleia, foram pesquisados 

e testados softwares gratuitos para desenvolver inicialmente os indicadores. Assim, a comissão 

do Planejamento Estratégico 2017-2018 escolheu o software de gestão de planejamento 

estratégico que se utiliza da metodologia do Balanced Scorecard, desenvolvido por Kaplan e 

Norton (1997) que busca realizar mensuração de desempenho da organização e orientado pela 

ferramenta do ciclo PDCA. 

O GEPLANES é um software público, desenvolvido para ser utilizado como ferramenta 

de gestão estratégica em organizações públicas e privadas. Com este software, o gestor pode 

realizar o monitoramento do desempenho dos objetivos estratégicos, bem como analisar fatores 

críticos de sucesso e acompanhar planos de ação, utilizados de acordo com o PDCA, onde 

identifica-se o problema através do entendimento das variáveis inseridas no software, 

combinando a análise das causas principais que impedem o atingimento das metas definidas 

para realizar um plano de ação. Logo, desenvolve-se a ação corretiva para resolver as causas 

fundamentais imediatamente a aparição do problema, para checagem do ajuste e a padronização 

e revisão das atividades futuras.  

Assim, para se iniciar o monitoramento, existe uma etapa exaustiva de cadastro, a partir 

do planejar (P). Esse cadastro é parte do planejamento incluir missão, recursos e envolvidos. 

Percebe-se que disponibilidade de produtos, relacionamento com fornecedores, serviços e 

outros aspectos que possibilitarão uma perspectiva de crescimento a longo prazo são presentes, 

e podem representar as necessidades envolvidas para capacitação, motivação, qualidade do 

serviço e produtividade, atendimento dos clientes internos entre outros, perfeitamente adaptável 

à ALRN, que inseriu as informações necessárias para as características de seu planejamento 

estratégico (KAPLAN e NORTON, 1997). 

Na sequência, é inserido todos os eixos estratégicos, chamados de perspectivas, os 

objetivos estratégicos e os projetos estratégicos, chamados no sistema de iniciativas. Com eles 

são inseridos os marcos e indicadores necessários para o início das funções. Existem um 

elemento que precisa ser melhor desenvolvido pela ALRN, que é a proporcionalidade desses 

marcos e indicadores para a totalidade da iniciativa. Se isso não for realizado atentamente pode 

interferir no resultado final, na hora do detalhamento das metas. De qualquer forma, a 

ferramenta é apta para a verificação dos mapas estratégicos para o atingimento de suas metas e 

seus indicadores, para atender o público envolvido internamente, os servidores e deputados, ou 

externamente, no caso a população (KAPLAN e NORTON, 2000).  
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A utilização para o caso da ALRN não é o mesmo previsto para a execução pelo Poder 

Executivo, o que traz uma dificuldade de interpretação de metas e ações, pois um é o cliente, 

que paga, e o cidadão é afetado por determinado projeto ou programa governamental. Mesmo 

com a ferramenta Balanced Scorecard.Gov (BSC.Gov) a fim de diminuir as resistências para 

entrada no setor público, o Legislativo apresenta características diferentes do atendimento 

direto à sociedade.  

É perfeitamente adaptável a ALRN, mas claro que, conforme pensamento de Ghelman 

(2006), poderia existir evoluções no âmbito Legislativo, mas que não são impeditivas e 

inviabilizadas pelas críticas conceituais de Attadia, Canevarolo e Martins (2003), devido a você 

ser capaz de inserir apenas o necessário para seu controle da gestão estratégica. Além disso, o 

GEPLANES permite as relações de causa-e-efeito e a utilização do mapa estratégico, o que 

desarma as críticas de Norreklit (2000), Sanger (1998) e Fabian (1998). A questão da 

comunicação estratégica também é atendida pelo software, apesar de ser necessário discussões 

em encontros presenciais, para melhor efetividade e entendimento dos envolvidos no processo. 

Dessa forma, a ALRN junta-se aos exemplos apresentados por Paz (2003, p. 54-55). 

O caso da Assembleia, que iniciou seu primeiro planejamento estratégico sem um 

sistema de gestão de desempenho capaz suportar a implementação estratégica, percebe-se que 

é viável adequar-se a outros sistemas de gestão financeira, logística, de gabinetes, não inseridos 

no software para casos como um planejamento estratégico e que podem ser desenvolvidos mais 

especificamente pelo software original do BSC ou mesmo através da confecção de modelos 

específicos que atendam sua demanda específica, de acordo com Attadia, Canevarolo e Martins 

(2003). Todavia, para um direcionamento estratégico, que detém um horizonte de longo prazo 

tem como princípio a utilização de monitoramento com efetivo ciclo melhoria contínua, com 

investimento necessário que sirva não apenas prevenção às alterações de sistemas que possam 

ocorrer durante o período de execução, mas principalmente para que se tenha o valor necessário 

dado a essa ferramenta tão necessária para o sucesso da proposta.  

Assim, esse alerta para o caso do Legislativo do Rio Grande do Norte, concentra-se na 

atenção aos sistemas de monitoramento ser fundamental para a efetiva execução de análises 

claras como impulsionadoras de uma experiência bem-sucedida. Isso pode ser capaz de 

referenciar a proposta em fator motivador da adoção do direcionamento estratégico em outras 

casas legislativas brasileiras. Recorda-se que, o exemplo da ALMG, serviu de modelo de 

sucesso do direcionamento estratégico pelo empréstimo de conceitos, ferramentas e práticas da 

gestão privada, mas que a partir deste estudo, pretende-se não apenas incentivar, mas também 
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refletir a essência do estudo do planejamento estratégico através de um monitoramento que 

possa comprovar sua efetividade. (GUIMARÃES, SCHWARTZ, et al., 2012) 

A equipe de planejamento estratégico da ALRN ainda engatinha no aprendizado de 

utilização deste sistema, o que demonstra uma oportunidade de aprimoramento para se utilizar 

no modelo proposto. Neste sentido, todo e qualquer estudo de tendências para a concepção do 

da proposta do direcionamento estratégico no âmbito da Assembleia Legislativa do Rio Grande 

do Norte deve estar prevista com a utilização desta ferramenta de monitoramento ou similar, 

que é fundamental para a avaliação e controle em busca da visão de futuro esperada. Na seção 

seguinte para efetivar a proposta é efetivamente realizada a identificação dessas tendências ao 

Poder Legislativo Estadual com foco na formação do Direcionamento Estratégico. 
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6 CONCEPÇÃO DO DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Para proposição do objetivo deste projeto de intervenção a elaboração do 

direcionamento estratégico se unificou às análises oriundas dos questionários e do 

planejamento estratégico vigente da Assembleia, com a previsão das disposições possíveis para 

atingir o cenário desejado, conforme conceito de Baptista Galvão (2004) a partir da análise dos 

instrumentos de pesquisa e do documento vigente do planejamento estratégico da ALRN, que 

resume os apontamentos realizados e agrupados para que sejam percebidos como um 

documento que apresente os pontos relevantes como: visão, missão, compromissos e nos 

objetivos estratégicos que formaram os macroprocessos do direcionamento estratégico 

conforme ensinamentos de Oliveira (2012). Esse mapeamento de tendências gerou uma 

proposta que passou por uma validação efetiva dos resultados em oficina realizada em setembro 

de 2017 juntamente ao grupo focal do planejamento estratégico 2017-2018 da ALRN como 

validação dos resultados e em busca de aceitação para inclusão efetiva no futuro da Casa 

Legislativa Potiguar. 

Desta forma, o esforço na adoção de tecnologias gerenciais que visam definir diretrizes 

de desenvolvimento e modernização trazidos por Bergue (2007), que realizaram planejamentos 

estratégicos, são uma concordata exigida aos gestores e responsáveis pela execução. O que se 

pretendeu no caso desenvolvido neste projeto é uma busca pela conciliação da dimensão 

política e técnica específicas do Poder Legislativo na tentativa de diminuir a interferência 

política para uma administração perene que proporcione eficácia no processo legislativo e 

administrativo independente da troca de legislatura ou mesa diretora da ALRN.  

E, nesse sentido, aparece o conceito que ambiciona o alcance dos horizontes mais 

distantes a partir de metas, indicadores, objetivos estratégicos, perspectivas que buscam uma 

harmonização dos interesses a longo prazo. Essas diretrizes com prazos mais distantes 

permitem que a ALRN venha preocupar-se de maneira contínua na execução de tarefas 

administrativas e finalísticas como no processo legislativo e no atendimento à sociedade, para 

realizações cíclicas de planejamento estratégico com prazos médios que serão apoiados em 

planejamentos de curto prazo de formas setoriais, mas que visem garantia a exequibilidade das 

ações necessárias para se fazer cumprir as metas para evolução e modernização como uma 

sequência natural de atendimento às necessidades de correção ou de manutenção de direção.  

Como descrito por Lopes (2015), esse direcionamento estratégico da ALRN precisa ser 

capaz de identificar o que se pode fazer e o que se deve fazer, verificando para isso as diretrizes 

que devem ser implementadas e seguidas em qualquer etapa do processo. Porém, para uma 
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melhor expectativa de resultados positivos nesse processo de direcionar a ALRN se apresentou 

o estudo pautado na construção dos diagnósticos interno e externos da situação administrativa 

da instituição e das perspectivas futuras juntamente à análise do planejamento estratégico em 

vigor como parte do processo de construção do direcionamento estratégico da ALRN que deve 

conduzir um salto de qualidade que possa se tornar referência na execução se equiparando ao 

ambiente criado na ALMG (2010).  

Isto deve ocorrer a partir do avanço do pensamento estratégico já existente no Rio 

Grande do Norte (RUSSO, 2015; 2017) e na ALMT (2012). Dessa forma, a ideia de futuro se 

perpetua na essência do Poder Legislativo, a partir da realização de diagnóstico que visam 

modelização do futuro a longo prazo, com dados quantitativos e quantitativos do presente na 

construção desse cenário distante desejado. Das técnicas apresentadas por Cristo (2003), o 

brainstorming é efetivamente utilizado na apresentação do resultado final deste projeto para 

avaliação e opiniões do grupo focal do planejamento estratégico da ALRN.  Além dessa técnica, 

o método Delphi pôde  ser utilizado ao final da apresentação do projeto à equipe do 

planejamento estratégico que, além da validação, pôde realizar sucessivas intervenções que 

visaram melhorar o resultado deste projeto.  

Desta forma, o efetivo mapeamento de tendências alinhados aos objetivos estratégicos 

necessários para viabilizar a proposta à Assembleia Legislativa por um período de longo prazo 

é apresentado no tópico subsequente. 

 

6.1 Mapeamento de tendências para o Poder Legislativo Estadual  

 

A análise realizada através da análise de conteúdo das respostas dos questionários 

realizados nesta pesquisa, juntamente com a análise do Planejamento Estratégico em vigor na 

ALRN, torna possível mapear as oportunidades ou necessidades de melhoria que balizarão as 

tendências que embasarão o direcionamento estratégico por um longo prazo. Essa busca nas 

tendências é em prol de se preparar o Legislativo Estadual para se tornar uma referência à 

população do estado, a partir de uma leitura inicial dos cenários inseridos no seu contexto 

analisado (SHOEMAKER, 1992).  

Percebe-se nos exemplos aferidos, como a aptidão dos servidores a essa cultura e da 

participação dos eventos de divulgação, bem como na literatura (ABRUCIO, 1997; RUSSO e 

DIAS, 2016; RUSSO, 2017) uma necessidade de inserir a cultura do planejamento e da 

estratégia de forma geral, e isso é impossível sem a utilização efetiva de planejamento tático ou 

operacional pelos setores da ALRN, que se adequam ao planejamento estratégico vigente, 
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conforme pensamento de Ackoff  (1976) e que deverá estar alinhado com as diretrizes 

estratégicas documentada a partir do direcionamento estratégico, que deve contar com um 

processo de avaliação permanente e integrado aos demais pontos.  

Para esse trabalho de forma integrada, o direcionamento estratégico é gerado pelos 

cenários possíveis a partir das tendências e incertezas verificadas com interpretação, 

especialmente às fragilidades apontadas pela pesquisa realizada nos atributos de imagem, 

desempenho, planejamento estratégico e visão de futuro nas respostas aos questionários 

expressas nos capítulos 4.5 até 4.8, bem como pela análise advinda do planejamento estratégico 

em vigor. 

 

 Tendências a partir dos questionários 

 

Ficou evidente nas respostas que os conceitos dos efeitos das diretrizes apontados por 

Ansoff (1990) e Kaplan e Norton (2006) estão atualizados no dia a dia do parlamento estadual, 

com a preocupação aos possíveis efeitos na tentativa de atender não apenas aos resultados, 

como também aos anseios da sociedade potiguar, como estampados pelos questionários de 

todos envolvidos, deputados estaduais, servidores e a própria sociedade. Entretanto, somente 

se tem uma resposta à sociedade do Rio Grande do Norte se os objetivos estratégicos 

concordarem com o conceito de Cardoso Júnior (2011), ou seja, se estiveram focados na 

resolução efetiva dos problemas, no caso do estudo quanto ao processo legislativo.  

Para isso, é necessária a adoção de estratégias de planejamento do legislativo estadual 

inseridas no direcionamento estratégico a partir da melhoria de qualidade da produção legal, 

com atenção às políticas públicas e o impacto no processo legislativo, na interação entre o 

Parlamento e os atores políticos e institucionais, e principalmente com a avaliação e intervenção 

das políticas públicas.  

Isso demonstra que deve ser inserido no procedimento legislativo atividades e estruturas 

organizacionais que se suportem na definição da agenda política foco das atividades em 

eficácia, eficiência e efetividade como indicado por Ota  (2014) e transparências, com clareza 

na definição do problema, dos objetivos com a nova Lei, bem como os instrumentos normativos 

e regulatórios alinhados com o regime de avaliação de impacto, regulamentação e vigência da 

legislação.  

Nessa direção, Correa, Nunes e outros (2006) apresentam o exemplo de choque de 

gestão para a implementação de diversas políticas públicas, ocorridas em Minas Gerais através 
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da concepção do conceito de legística1. A partir disso se tem mudanças no ambiente legislativo, 

com a redefinição de novos princípios e parâmetros para a avaliação da utilidade, eficácia e 

efetividade dos atos normativos. 

Esse cambio cultural na área legislativa poderá representar a melhor qualidade para a 

decisão legislativa, que afetará a imagem da casa tão criticada nos apontamentos deste estudo, 

não apenas com a análise de proporção entre vantagens e custos da ações das mesmas, mas 

também com a transparência e facilidade de consulta ao processo decisório, permitindo e 

incentivando proximidade do cidadão no processo, aumentando os padrões de responsabilidade, 

coerência e simplicidade, insatisfação existente na população, e que surge como parte essencial 

da reforma gerencial na gestão da ALRN (GUIMARÃES, SCHWARTZ e SOUZA, 2012). 

Mas esse processo deve ter atenção ao viés da revisão da legislação existente e também 

da adoção de novos procedimentos nas decisões legislativas de maior foco e consistência e 

tornará possível aos parlamentares executarem sua atuação dentro do que a sociedade espera 

em busca da melhoria da imagem da Assembleia Legislativa, respondida com maior volume de 

péssimo nos itens de credibilidade, ética e participação popular ou atendimento as demandas 

da comunidade na pesquisa, tanto para os cidadãos como no percepção dos próprios deputados. 

E isso contribui para evolução da democracia no estado do Rio Grande do Norte (ARANTES, 

ABRUCIO e TEIXEIRA, 2005). 

Porém as tarefas do legislativo, que afetam a vida das pessoas, não se dão apenas pelo 

processo legislativo propriamente dito, mas também pela fiscalização do executivo, com o 

entendimento pelos servidores ser praticamente desconhecida, que teoricamente são tomadas 

em nome do povo, como salientam Mayer e Whittington (1999). A função de controle num 

momento de desconfiança política assume maior relevância e a ALRN precisa fiscalizar 

efetivamente ações de governo e sua reorganização.  

Nesse sentido, a ALRN precisa se reorganizar estruturalmente para ampliar a 

capacidade de fiscalização e controle do Executivo, mediante a criação de órgãos especializados 

e a profissionalização dos agentes que atuam nesta função, tão fundamental ao Poder 

Legislativo Estadual, de acordo com ajustes à NGP citados por Abrúcio (1997). É imperioso 

recordar que a ALRN se utiliza de expedientes tradicionais, como pedir informações e 

avaliações de órgãos internos ou agências externas, mas isso não tem efetivo valor para a 

sociedade como realizado, precisa-se aumentar a fiscalização para diminuir a sensação de falta 

de ética e credibilidade citados nas respostas dos questionários. 

                                                 
1 Legística representa o estudo e avaliação da qualidade das Leis (SOARES, 2007). 
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Outra situação que ficou clara na interpretação das respostas é a necessidade de evolução 

em todos os aspectos a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte: credibilidade, 

transparência, ética, participação popular, atendimento às demandas da sociedade, como 

evidenciado nos dados apurados, especialmente a atenção especial analisada como necessária 

para participação popular (19,5%) e a credibilidade (19,4%). No entanto, isso somente será 

possível com o entendimento da missão, valores e objetivos descritos de forma inédita no 

planejamento estratégico 2015-2016 por Russo (2015) na qual poucos servidores apreendem a 

importância a elas, como o exemplo verificado de parte da missão da ALRN, como órgão 

fiscalizador dos demais poderes, ser praticamente desconhecida por eles.  

Com essa falta de atenção a uma missão institucional do Legislativo fica clara a 

necessidade de conscientização aos servidores públicos à demanda de ações necessárias para 

modernização e compatibilização à Nova Gestão dos serviços públicos.  Porém, não foi 

constatado nenhum avanço quanto a divulgação e conscientização dos servidores, deputados e 

transparente à população. Desta forma, percebe-se a questão do planejamento estratégico da 

comunicação da ALRN, previsto no documento de 2017-2018 por Russo (2017), como sendo 

uma compreensão de que é necessário disseminar e facilitar conhecimento de todos quanto aos 

atributos obrigatórios de qualquer política de gestão como processo evolutivo imposto pela 

NGP através da busca da qualidade na prestação dos serviços públicos (OCDE, 1998). 

 

 Tendências a partir do Planejamento Estratégico 2017-2018 

 

Na análise do planejamento estratégico da ALRN demonstra uma necessidade de 

comunicação da estratégia de forma integrada, afetados não apenas na pesquisa através da 

análise de índices intermediários verificados na pesquisa quanto aos recursos de divulgação 

(69,3%): interna (70,4%), externa (68,2%) e o acompanhamento das atividades de cada um dos 

setores (64,1%), mas também na necessidade estipulada no planejamento estratégico 2017-

2018 (RUSSO, 2017). 

A comunicação da estratégia integrada pela administração do Poder Legislativo, devido 

ao planejamento estratégico ser o elemento central segundo Poister e Streib (1999), é uma das 

formas de comunicar a estratégica é demonstrando que a tomada de decisão é pautada no 

documento e que tem avaliação permanente para certeza dos resultados esperados e ajustes das 

prioridades, segundo Certo e Peter (1993), o que o estudo apresenta que não é a regra da alta 

gestão da casa de forma antecipada em busca da sinergia entre todos os setores da ALRN. 
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Kaplan e Norton (2004) asseveram que os envolvidos precisam estar conscientes da estratégia 

para implementá-la e executá-la de forma eficaz.  

Ainda mais relevante é o alinhamento entre o planejamento e o orçamento disponível, 

que no caso da Assembleia Legislativa do RN é um limitador do direcionamento estratégico e 

assim, o redesenho das relações entre o planejamento e o orçamento, devem seguir as 

recomendações de Giacomoni e Pagnussat (2006, p. 232). Esse fator contribui para a falta de 

comunicação da metodologia clara e de conhecimento de todos para que os atributos 

conquistados nesta gestão não sejam paralisados e recomeçados em outra direção em outras 

gestões, como é o histórico ocorrido na casa e que se é demonstrado no documento do 

Planejamento Estratégico 2017/2018 conforme Russo (2017).  

Essa falta de alinhamento orçamentário atrapalha a efetivação de conceitos importantes 

para a avaliação, como o monitoramento e avaliação do plano anterior, que não teve seu 

resultado amplamente discutido e divulgado, conforme apontado por Russo e Dias (2016), mas 

inserido através do GEPLANES demonstrado nesse estudo. Isso mostra-se com índices pífios 

de proatividade na resolução de problemas, recursos de divulgação e acompanhamento das 

atividades de cada um dos setores. Neste caso, técnicas não utilizadas pela equipe de 

monitoramento, como a espinha de peixe proposta por Cooper e Edgett (2008) e outras não 

avaliadas e também sem utilização, mostram a falta de conclusão do ciclo PDCA na ALRN. 

Como razões apresentadas pelo grupo de estudo, está implícito a dificuldade de acesso 

às informações gerenciais estratégicas pelo grupo, implícito na motivação de criação do 

monitoramento apontado na apresentação do planejamento estratégico 2017-2018 realizado por 

Russo (2017). Vale recordar os conceitos de Jann e Reichard (2014) que procedimentos bem-

sucedidos somente são adotados através de análise de relatórios que confirmam ou não a 

garantia de qualidade da reforma gerencial imposta pelo planejamento estratégico ou ainda por 

um plano de ação realizado para correção dos rumos. 

Isso, no caso do direcionamento estratégico se torna essencial, visto que as 

interferências ligadas aos cenários de incerteza, risco e certeza previstos por Oliveira (2012) 

podem alterar o andamento dos projetos estratégicos, mas dentro das perspectivas ou objetivos 

estratégicos inicialmente lançados e somente ações de conscientização ou de treinamento a 

todos os servidores que poderá garantir essa certeza necessária para a confecção do documento 

estratégico de longo prazo e inserido no planejamento estratégico atual com o projeto de política 

de educação (RUSSO, 2017). 
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 Consolidação das tendências 

 

Analisadas as tendências anteriores, podem ser analisados os 05 eixos estratégicos, que 

apresentam objetivos estratégicos, que nesse momento devem ser vistos como tendências 

relevantes ao direcionamento estratégico e são: integração com os demais poderes,  projetos de 

responsabilidade social, planejamento estratégico da comunicação, política de ensino, pesquisa 

e extensão, política de gestão de pessoas, melhoria da infraestrutura, desburocratização 

processual e modernização da atividade parlamentar. Nesse sentido, esses objetivos precisam 

ser verificados quanto a como estão inseridos nos demais parâmetros encontrados nessa análise 

de tendências e ao significado para a população, conforme pensamento de Oliveira, Campomar 

e Luís (2008). 

A partir das tendências encontradas oriundos da análise dos questionários e também da 

análise do que efetivou o planejamento estratégico 2017-2018 na ALRN e está classificado por 

documento de origem, para as tendências que surgiram pela análise dos questionários ou do 

documento do planejamento estratégico 2017-2018. A partir daí, foram divididas por tipo de 

aparições no direcionamento estratégico, sendo considerado grau alto para as tendências que 

aparecem com relevância tanto na interpretação dos instrumentos quanto na análise do 

planejamento estratégico em vigor, o médio para presença em ambos porém com relevância 

acentuada em apenas um deles e o baixo para tendências identificadas em apenas um deles.. 

Finalmente, foi inserido o prazo de duração do projeto para estar inserido na cultura 

organizacional, sendo longo para atitudes dependentes de direcionamento estratégico, médio 

para atitudes inseridas em planos bianuais e curto para planejamentos operacionais de até um 

ano, com avaliação apresentada conforme Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Quadro de Tendências para o Direcionamento Estratégico 

TENDÊNCIA Forma de 
Aparições 

Documento 
de origem 

Prazo 

Desproporcionalidade entre os servidores 
efetivos e comissionados 

Alto Questionários Longo 

Alteração de critérios de contratação Médio Questionários Longo 
Anseios da sociedade potiguar Alto Questionários Longo 
Estratégias de planejamento do legislativo Alto Questionários Longo 
Definição da agenda política Baixo Questionários Longo 
Avaliação da utilidade, eficácia e efetividade 
dos atos normativos 

Baixo Questionários Longo 

Qualidade da decisão legislativa Médio Questionários Longo 
Revisão da legislação existente Baixo Questionários Médio 



134 
 

Adoção de novos procedimentos Baixo Questionários Médio 
Fiscalização do executivo Baixo Questionários Longo 
Transparência e Ética Alto Questionários Longo 
Entendimento da missão, valores e objetivos Baixo Questionários Curto 
Comunicação da estratégia de forma 
integrada 

Alto Questionários Médio 

Alinhamento entre o planejamento e o 
orçamento 

Médio Questionários Curto 

Monitoramento e avaliação do plano Médio Questionários Curto 
Dificuldade de acesso às informações 
gerenciais 

Médio Questionários Curto 

Ações de conscientização ou de treinamento 
a todos os servidores 

Baixo Questionários Médio 

Integração com os demais poderes Médio Planejamento 
Estratégico 
2017-2018 

Médio 

Projetos de responsabilidade social Baixo Planejamento 
Estratégico 
2017-2018 

Médio 

Planejamento estratégico da comunicação  Médio Planejamento 
Estratégico 
2017-2018 

Médio 

Política de ensino pesquisa e extensão Baixo Planejamento 
Estratégico 
2017-2018 

Médio 

Política de gestão de pessoas Alto Planejamento 
Estratégico 
2017-2018 

Médio 

Melhoria da infraestrutura Baixo Planejamento 
Estratégico 
2017-2018 

Médio 

Desburocratização processual Alto Planejamento 
Estratégico 
2017-2018 

Médio 

Modernização da atividade parlamentar Alto Planejamento 
Estratégico 
2017-2018 

Longo 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 

Com a melhor clareza das tendências foi elaborado um agrupamento por áreas como 

forma de facilitar a formação da proposta de direcionamento estratégico, sendo grupo 01 – 

atividades finalísticas, ligadas ao processo legislativo; 02 – atividades ligadas à comunicação e 

tecnologia da informação; grupo 03 – atividades ligadas à gestão de pessoas; 04 – atividades 

administrativas; e 05- atividades de interação, como pode ser apresentado na Figura 32. 

Inicialmente, foi realizado a distribuição das tendências, podendo estas se repetirem em mais 

de um grupo. Na sequência, iniciou-se o desdobramento das atividades, sem se importar na 

redundância que pode ser apresentado nos tópicos, que foram modificados na elaboração da 

proposta de direcionamento. Enfim, é fundamental esse processamento das informações em 

grupos alinhados, que podem servir de diretrizes futuras no direcionamento. 
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Figura 32 - Agrupamento de tendências da ALRN 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

Desta forma, foram separadas no grupo de atividades finalísticas ou atividades do 

processo legislativo, todas aquelas que representam a função efetiva do que a ALRN, ou 

qualquer legislativo estadual, deve proporcionar à sociedade a qual representa (BRASIL, 1988).  

Nesse caso, as tendências apresentadas foram: Modernização, no sentido de 

aprimoramento, da Atividade Parlamentar (alta importância e longo prazo); Estratégias de 

planejamento do legislativo (alta importância e longo prazo); Qualidade da decisão legislativa 

(média importância e longo prazo); Definição da agenda política do Legislativo Estadual (baixa 

importância e longo prazo); Avaliação da utilidade, eficácia e efetividade dos atos normativos 

(baixa importância e longo prazo); Fiscalização do Executivo (baixa importância e longo 

prazo); Revisão da Legislação existente (baixa importância e médio prazo); Adoção de novos 

procedimentos (baixa importância e médio prazo). Assim, o grupo de atividade finalística pode 

ser representado pela Figura 33. 
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Figura 33 - Tendência de Atividades Finalísticas da ALRN 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Analisando este grupo, é válido ressaltar que o processo de atividade finalística deverá 

passar pela modernização da atividade parlamentar enquadrado também como estratégias de 

planejamento do processo legislativo. Essas diretrizes fundamentais para o processo legislativo 

podem causar efeitos positivos ou negativos dependendo de como se enquadram no Poder 

Legislativo Estadual, e, portanto, seguindo os pensamentos de Ansoff (1990) e Kaplan e Norton 

(2006) são relevantes para garantir um processo cíclico das demais tendências, de forma a se 

coordenar a qualidade da decisão legislativa com a definição da agenda política, no caso do 

estudo para o gerenciamento da instituição legislativa. 

Essa ação coordenada em busca da definição do Direcionamento Estratégico deve deter 

Planejamentos Estratégicos de médio prazo com definições do processo de avaliação da 

eficiência, eficácia e efetividade dos atos normativos orientados aos conceitos essenciais da 

NGP apresentados por Bresser-Pereira (1996), a fiscalização do executivo que é uma atribuição 

do Poder Legislativo prevista na Constituição Federal (BRASIL, 1988).  

Para a realização do aprimoramento da atividade legislativa, é essencial ainda, como 

melhores práticas definidas por Jann e Reichard (2014), que seja realizada a revisão da 

Legislação Estadual existente, bem como a adoção de novos procedimentos para a confirmação 

das novas Leis.  Desta forma, as duas tendências são representadas em ambos os casos e são a 

base para as diretrizes a serem adotadas pelas tendências de curto e médio prazo, que deverão 

• Planejamento do legislativo
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ser elaboradas em planejamentos estratégicos dentro do escopo da melhoria da atividade 

finalística.  

Para o incremento destas tendências é importante ressaltar que se deve promover a 

evolução das atividades finalísticas por meio de implementação de programas de melhoria da 

ALRN, baseado na consolidação da agenda da política conforme por Arretche (2003), e com 

foco na execução de programas de simplificação e consolidação da legislação estadual, 

inseridas no contexto de economicidade nas estratégias de implementação da legislação aos 

atingidos pelo ato normativo, bem como prover a Assembleia Legislativa de dispositivos de 

avaliação e revisão após a efetiva implementação das decisões legislativas em consonância com 

o ciclo de vida da política pública.  

Essa avaliação deve prever os impactos causados, bem como a qualidade do que foi 

feito em virtude dos objetivos que a basearam. Para isso, deve ser realizado, em conjunto com 

a atividade de comunicação e tecnologia da informação a inserção de mecanismos de consulta 

pública e de análise de impacto como suporte ao processo de decisão legislativa criado, 

utilizando-se de recursos prospectiva estratégica para a construção do futuro e para a elaboração 

de políticas públicas de Cristo (2003). Cabe, ainda, ressalvar a existência de possibilidade de 

complementaridade entre as iniciativas de consulta pública e de avaliação sistemática de 

impactos. 

Finalmente, é importante para atingir com efetividade a ação parlamentar, que seja 

atualizado o processo de fiscalização do Poder Executivo, surge da busca pela melhor entrega 

do serviço público como transição do modelo burocrático idealizado por Max Weber (1982), 

para a NGP, que envolve paradigmas de gestão, e para isso, é importante utilizar indicadores 

de desempenho no Legislativo e a prestação de contas à população e aos órgãos de controle, e 

que servem de suporte para a tomada de decisões estratégicas pelos públicos internos.  

Por outro lado, a ALRN precisa agir nos interesses da população, fiscalizando a 

complexidade das ações de governo, buscando fortalecer o Executivo com processos de 

reorganização da estrutura interna, como vigia da governança para resultados na administração 

pública que possam beneficiar a sociedade potiguar, não apenas em situações administrativas, 

mas também no acompanhamento das políticas públicas e fiscalização das ações do Executivo 

com foco em resultados. (MARTINS e MARINI, 2010).  

De modo que, a preocupação em romper com a concentração de autoridade nas mãos 

do Estado, indo desde a criação de empregos até a distribuição de favores que acarretou reflexos 

nas instituições formais do Estado devem ser fiscalizadas para que não permaneçam 
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impregnadas, apoiados no clientelismo e suplementando o sistema partidário descritos por 

Nunes (1997). 

Porém, todo esse processo evolutivo da atividade finalística da ALRN não tem valor 

nenhum sem partilhar dos conceitos de transparência e ética, necessários na cultura 

organizacional para se manter uma governabilidade consolidada com a busca de pensamentos 

estratégicos, conforme apresentado por Bresser-Pereira (1996) e tão vislumbradas nos 

questionários da população e sentidos pelos parlamentares, por meio da disponibilização 

pública de informações sobre a Assembleia e os deputados estaduais. 

Essa transparência no exercício da atividade legislativa, que pode ser considerada a 

certeza de atitude éticas dos gestores públicos, seguindo o pensamento de Bresser-Pereira 

(1996), é fundamental para a credibilidade da instituição como um todo e por isso, se faz tão 

marcante na conduta individual do parlamentar.  

No caso da ALRN, a implantação do placar eletrônico realizada em 2016 representou 

um elemento tangível visto que ainda não modificou processos como por exemplo as questões 

de sigilo do voto individual. É crescente a tendência dos parlamentos a proteção quando se trata 

de decisões extremas. Entretanto, se sustenta, em geral, que as votações devem ser abertas, no 

sentido de promover maior possibilidade de acompanhamento e controle das atividades dos 

representantes eleitos. Isso afeta diretamente o accountability quanto ao processo decisório e 

proporciona melhorar a marca da instituição perante a comunidade local (ARANTES, 

ABRUCIO e TEIXEIRA, 2005). 

Outro ponto a ser discutido como atributo de ética e transparência é possibilidade de 

mostrar a isenção do representante eleito, conhecendo para isso suas declarações de bens sem 

se considerar um fenômeno marginal, fato que já se torna corriqueiro e a remuneração dos 

parlamentares é um tabu que se apresenta nas disfunções apresentadas disfunções da burocracia 

ponderadas por Merton (1959) e Jaeger e Selznick (1964). Essa remuneração parlamentar que 

inicialmente era apenas restituição de despesas, passou a ser bom salário, destinado a garantir 

um mandato e um padrão de vida decente, inclusive para proteger os representantes da 

corrupção.  Hoje, a remuneração parlamentar geralmente consiste de dois componentes 

distintos: o salário base e subsídios, não pode ser dissociada dos benefícios sociais dos 

deputados e são completados, por benefícios. Por essa evolução, deve se ter todo cuidado para 

regressar a credibilidade, mas vista nos tempos antigos desses pensadores.  

Isso tudo faz parte do conceito trazido por Bresser-Pereira (1998) sobre a nova 

governança com estilo no compromisso, na integridade, na concepção de responsabilidade 
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(accountability), na transparência e na integração com a sociedade, que são apresentadas 

também na concepção das atividades de comunicação e tecnologia conforme Figura 34. 

 

Figura 34 - Tendências de Comunicação e TI da ALRN 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

A Assembleia Legislativa, detém em sua organização administrativa uma secretaria de 

tecnologia da informação e comunicação conforme resolução (2012). Assim, a transparência 

da ação parlamentar e da instituição se apresenta efetivamente na pauta diária deste 

departamento de atividade não-finalística, mas que devido à importância se mantém com status 

de secretaria, para que realize o aperfeiçoamento dos instrumentos institucionalizados, 

disponibilizando informações à mídia e aos cidadãos de forma compreensível, estruture 

campanhas de capacitação dos cidadãos para o exercício efetivo de cidadania. Por isso, uma 

atitude de transparência e ética devem ser pautadas num longo prazo, para que se formalize 

campanhas e ações para que seja alterada a imagem institucional, que seja embasada em 

conceitos éticos desejados pela comunidade em relação ao parlamento estadual, conforme 

descrito por Bresser-Pereira, Wilheim e Sola (2001). 

Nesse sentido, parte-se de um treinamento que deve ter atenção especial e ser 

desenvolvida num curto prazo, tanto interna como externamente, é a divulgação e educação dos 

servidores e da população sobre a missão, valores e objetivos da ALRN. Esse ponto 

fundamental para uma renovação cultural no legislativo estadual deve transmitir a ideia do 

propósito atual e futuro, do que se quer e o que deve ser; do que oferece ao cidadão e do deverá 
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ser feito (ROYO, 1999). Vale ressaltar que é isso que irá facilitar a tarefa do gestor de articular, 

negociar e pactuar compromissos com atores externos de forma a assegurar os resultados 

pretendidos (MARINI, 2008). 

Desse modo, pode-se entender isso como uma primeira etapa da comunicação integrada 

da estratégia necessária para garantir o atingimento das metas de prazo médio a longo e 

contribuindo no apoio na execução do direcionamento estratégico institucional (ANTUNES, 

2011). Nesse mesmo sentido, já existe em vigor no planejamento estratégico 2017-2018 que 

conta como objetivo estratégico o planejamento estratégico da comunicação da ALRN, 

conforme Russo (2017) na qual é sugerida uma implementação dessas tendências de 

comunicação da estratégica, comunicação de missão, valores e objetivos, todas sob conceitos 

de transparência e ética.  

Por outro lado, para atender as tendências de melhoria no processo legislativo, é 

necessário à secretaria de TIC adotar de forma institucionalizada a utilização de instrumentos 

que permitam a rastreabilidade dos processos de fiscalização e de criação de Leis e 

acompanhamento desde o surgimento da agenda até o acompanhamento da qualidade da 

Legislação, conforme conceitos já explorados para esse processo evolutivo da atividade 

finalística da ALRN para se manter uma governabilidade consolidada com a busca de 

pensamentos estratégicos, conforme apresentado por Bresser-Pereira (1996). 

Somente assim, que se pode permitir realizar uma campanha em busca de maior 

interação entre os mecanismos de representação e de participação popular, que é vista como 

não praticada. O termo accountability no viés de vai e volta precisa ser inserido na ALRN, em 

busca de maior parceria entre população e legislativo, visando o cumprimento dos anseios da 

sociedade em relação ao Poder, que, conforme descrito por Bresser-Pereira, Wilheim e Sola 

(2001) faz parte do tripé da NGP juntamente com a modernização do processo legislativo e a 

reforma da gestão da instituição potiguar. 

Como lembram Botelho e Melo (2009) a comunicação estratégica com a perspectiva de 

atingir todas as partes da Casa foi a ação principal do planejamento estratégico. Entretanto, para 

isso ocorrer, é necessário realizar o preparo dos servidores para essa mudança organizacional 

necessária na reforma gerencial e para isso é necessário trabalhar as tendências de gestão de 

pessoas na ALRN, apresentadas na Figura 35. 
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Figura 35 - Tendências de Gestão de Pessoas na ALRN 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Houve problemas com morosidade da implementação, muito ocasionada por falta de 

comprometimento de todos com o processo, o que dificultou que os agentes comprometidos 

pudessem efetivar a todos a compreensão do mapa coorporativo e da metodologia de 

acompanhamento e monitoramento em todas as unidades (BOTELHO e MELO, 2010). 

Nesse sentido, todos os servidores, bem como os deputados estaduais necessitam ter, 

inicialmente, o claro entendimento da missão, valores e objetivos, já destacadas nas tendências 

de comunicação, mas que neste tópico se apresenta como necessidade de habilitação, como 

complemento da divulgação institucional. Essa ação de curto prazo é fundamental para o início 

de um processo de consciencialização que irá iniciar a questão de evolução da marca 

institucional, através dos atores sociais estratégicos, que é o primeiro passo para o 

relacionamento com demais as instituições e a sociedade (ARANTES, ABRUCIO e 

TEIXEIRA, 2005). 

A partir dessa tendência se apresentam a médio prazo as questões de conscientização, 

treinamento, a partir dos conceitos apresentados por Royo (1999)  de administração oriunda no 

setor privado. Isso pode ser iniciado já no processo de formação das políticas de ensino e de 

gestão de pessoas, já prevista no planejamento estratégico 2017-2018 da ALRN demonstrado 

por Russo (2017). A política de ensino que é focada no que a legislação exige das escolas de 

governo conforme Constituição Federal, precisa ainda demonstrar na prática o serviço 
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executado e atrelar o foco em modernização, tecnologia e profissionalização do serviço 

prestado pelo agende Legislativo (BRASIL, 1988). 

No tocante à política de gestão de pessoas, a mesma tem que estar ligada ao ensino 

previsto pela Escola da Assembleia, respondido por todo público que respondeu aos 

questionários como um setor de destaque na ALRN. Esse trabalho em conjunto visa preparar o 

servidor para sua função, dispondo de requisitos que tragam segurança, dignidade e respeito, 

através de plena execução, pela instituição, das atribuições previstas ao Poder. Somente 

realizado este trabalho é que será possível ajustar a cultura existente e alertada por Caio Marini 

(2008) embasada em fatores políticos de distribuição de cargos sem atender aos objetivos 

previstos. É fato, porém que uma mudança cultural demanda tempo, e somente no longo prazo 

será possível ajustar a desproporcionalidade entre servidores efetivos e comissionados, com 

uma alteração de forma de contratação, balizados no novo e emergente pensamento com 

aumento de accountability, com alicerce nos conceitos de transparência, ética e credibilidade, 

que se apresentam como pontos importantes para aplicação do direcionamento estratégico como 

destacado por vários estudiosos, como Ansoff (1990), Mintzberg (1994), Hopkins e Hopkins 

(1997), Drucker (1998), Porter (1989; 1999a; 1999b), Prahalad e Hamel (2005). 

Essa ação de ajuste no gerenciamento da equipe de servidores da ALRN deve ser 

orientada pela Secretaria Administrativa da Assembleia, conforme resolução vigente no poder 

legislativo estadual (2012). Nesse sentido, para realização dos atributos de recursos humanos, 

surge a necessidade de atender às tendências de atividade administrativa apresentados na Figura 

36.  
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Figura 36 - Tendências da atividade administrativa da ALRN 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Antes de analisar as tendências administrativas propriamente ditas, é relevante entender 

que a Secretaria Administrativa e Geral da ALRN, conforme administração organizacional 

prevista na resolução 050/2012 deve se atentar ao princípio de atendimento às necessidades 

legislativas para melhoria da qualidade da decisão legislativa, ao longo prazo, proporcionando 

a essa Secretaria Legislativa de suporte necessário para avaliação e acompanhamento de 

eficácia e efetividade dos atos por ela produzidos (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2012). 

Esse sentido deve ser o normativo para toda qualquer ação da atividade não-finalística 

como essa, para que a atividade principal da casa legislativa tenha condições de agregar valor 

à imagem institucional. Nesse sentido, o planejamento exige a ações de curto prazo na resolução 

de tendências que acabam por prejudicar as atividades previstas no documento estratégico 

2017-2018, e, também, a evolução da atividade parlamentar, como: alinhamento entre o 

planejamento e o orçamento, o monitoramento e avaliação do planejamento estratégico vigente 

e as dificuldades de acesso às informações gerenciais. Para isso, a administração deve estar 

contextualizada com base em conceitos de inovações em busca da eficiência, eficácia e 

efetividade, que conforme Arretche (2003) impõe critérios analíticos de eficácia fixada na 

análise do esforço e dos custos empregados. 

Esses critérios são essenciais para qualquer tipo de monitoramento e avaliação 

estratégicos, que nesta pesquisa já se mostrou sem a necessária discussão em todos os setores 
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do parlamento estadual e sem uma divulgação adequada do documento, com vistas a melhorar 

a execução do monitoramento, apontada como deficiente pelo grupo do planejamento 

estratégico ao final desta validação. Foi isso que ocasionou a dificuldade de acesso às 

informações gerenciais estratégicas pelo grupo, que prejudicam a avaliação pela falta de dados 

para uma perfeita confecção de relatórios de acompanhamento do planejamento vigente (JANN 

e REICHARD, 2014). 

Para buscar resolver esses problemas, Giacomoni e Pagnussat (2006, p. 232) asseveram 

que redesenhar as relações entre o planejamento e o orçamento é essencial. E, nesse sentido, a 

garantia de execução do direcionamento estratégico se passa em qualquer fase pela qual a 

instituição venha realizar. Essa é uma questão emergencial não só para o planejamento 

estratégico 2017-2018, bem como para uma futura implantação de diretrizes, que não podem 

estar posicionadas abaixo de interesses políticos que distribuem recursos para outras finalidades 

não desenhadas na arquitetura do direcionamento estratégico orientado para resultados e 

inovação gerencial na administração. Assim, a lógica do comando e controle deve ser 

substituída pela relação negociada e prevista nos estudos que proponham o documento de longo 

prazo (SARAVIA, 2005). 

Sem uma anterior atenção aos problemas identificados nesse projeto, as tendências de 

médio prazo, como melhoria da infraestrutura e a desburocratização processual, ficam aleijadas 

dos parâmetros fundamentais para uma boa performance executiva desses objetivos 

estratégicos já definidos para instituição. Como já analisado por Russo e Dias (2016), as 

perspectivas e ações desde o planejamento estratégico 2015-2016 precisam passar por maior 

identidade na cultura organizacional e a estrutura administrativa somente poderá prosseguir um 

passo rumo à modernidade administrativa prevista por Bresser-Pereira (2014) nos conceitos da 

NGP com foco nos conceitos de eficiência, eficácia e efetividade.  

Entretanto, a transparência e ética na função administrativa da casa é preponderante e 

se apresenta como fator fundamental na conduta dos servidores do parlamento estadual. Essa, 

muitas vezes não aparente a população, tem em seu resultado final colocado em cheque quando 

não condiz com os conceitos de Nova Gestão Pública e com isso se intensifica um processo de 

falta de credibilidade da instituição e de seus servidores. Desta forma, o departamento de 

administração dotado de transparência, além da divulgação dos atos precisa deter agentes 

legislativos que trabalhem com parâmetros de economicidade, produtividade e otimização em 

busca da melhoria de desempenho setorial e também institucional da ALRN, de acordo com 

Oliveira (2016). 
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Novamente, o elo das atividades se tem com esse conceito fundamental para a 

credibilidade do parlamento estadual e de seus servidores, que precisam entender como a 

sociedade deseja contar com seus agentes públicos e para isso o diálogo se torna obrigatório, 

com as tendências de interação da Assembleia Legislativa para esse estudo conforme Figura 

37. 

 

Figura 37 - Tendência de Interação da ALRN 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 

Os interstícios eleitorais apresentam uma necessidade de inserir a população na 

atividade pública. Porém, nenhum ente público atinge o patamar desejado pela sociedade se 

não utilizar a institucionalização de procedimentos e de ferramentas de interação com os 

cidadãos. Desta forma, a ALRN, para atingir o incremento de responsividade na ação 

parlamentar necessita realizar condutas em busca da gestão de componentes externos, previsto 

por Allison (1979) como sendo um das funções da gestão pública.  

Esse diálogo apresenta uma tendência que deve ser transformada em ação através de 

metodologia focada em diretrizes adequadas, conforme estudo de Matus (2006), para atingir 

sua efetivação no boca-a-boca com os indivíduos ou através de interações mediadas por 

veículos de mídia em massa como jornal, rádio, televisão, e as emergentes mídias sociais, ou 

ainda por novas tecnologias de informação. Ações mais relevantes devem aportar para a 
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utilização ou combinação entre ambas, em busca de uma responsabilidade vertical e horizontal 

do parlamento estadual potiguar.   

Esse processo se inicia com um planejamento a longo prazo, não apenas com atenção à 

transparência e ética como instrumento de formação de credibilidade à casa legislativa, mas 

também com foco em atender aos anseios da sociedade potiguar, que é outra tendência, com 

alto grau de importância para o sucesso institucional. Outro fator importante nessa reconstrução 

da imagem da instituição legislativa no cenário estadual se complemente com a apresentação 

de critérios claros e justos para contratação, bem como a possível medição do desempenho 

como avaliação cíclica do processo, prevista com a utilização do já discutido ciclo PDCA, na 

formação da conduta espelhada nas melhores práticas (JANN e REICHARD, 2014). 

Entretanto, a população necessita conhecer essa condução administrativa da casa e não 

se é possível discernimento sem o entendimento da missão, valores e objetivos existentes no 

parlamento estadual. O deputado estadual fica vulnerável a qualquer tipo de insatisfação se não 

tornar compreensível à sociedade potiguar não apenas esses conceitos, mas o que eles devem 

cobrar da atividade legislativa. Na pesquisa fica claro esse desconhecimento, pois a maioria da 

população desconhece a pouca ação legislativa na fiscalização do executivo. Somente a partir 

disso que se pode permitir o aumento da credibilidade institucional com maior clareza do que 

se faz e do que se deveria realizar (BRESSER-PEREIRA, 1996; ROYO, 1999) 

Para atingir o ápice da relação com a população, é recomendável que se possa investir 

em ferramentas e procedimentos na formação do cidadão, com gerenciamento da alimentação 

dos dados de forma atualizada e com o aprimoramento da discussão da atividade parlamentar 

com a diversificação das agendas públicas, com a participação popular que foi mostrada tão 

fragilizada nas avaliações e criticadas na discussão de Oliveira (2016) sobre a discussão do 

futuro da instituição pública e de sua ação na sociedade. 

Para isso, é fundamental uma ampliação da interlocução, cooperação e troca de 

experiências com as demais casas legislativas, seja municipais, estaduais ou mesmo federais e 

a busca por experiência internacional. Nisso surge ideia de uma formatação de eventos de 

discussão das atividades que envolvem o Parlamento, para a inserção temas e conteúdos desde 

as especificidades de setores da administração legislativa, até a agenda política. Isso, com 

certeza, permite a participação dos que desejam debater o tema de forma mais ampla e reforça 

a criação de redes de interações com diálogo entre organismos multilaterais, fato também 

buscado pela ALMG na confecção de seu direcionamento estratégico (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2010). 
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Esses pontos tratados irão fortalecer a integração com os demais poderes, a partir da 

demanda esboçada pela população. Essas tendências já identificadas no planejamento 

estratégico 2017-2018 podem prever a busca pela divisão de despesas em ações conjuntas e a 

ampliação da discussão de temas comuns entre todos os poderes. Além disso, progride também 

a importância da inserção de projetos de responsabilidade social, que vão desde a discussão de 

um programa de educação democrática a partir da prática do parlamento jovem em todo Estado, 

até programas que envolvam o atendimento a demandas sociais específicas (RUSSO, 2017). 

Enfim, todas essas ações precisam estar previstas num direcionamento estratégico que 

será proposto, mas antes é importante prever a periodicidade suficiente para garantir as ações 

de curto, médio e longo prazo necessárias nessas ações.  

 

6.2 Definição de periodicidade 

 

Recordando a estrutura do processo integrado de planejamento ilustrado por Souza 

(2010, p. 16) com a confecção de planos operacionais, tático e estratégicos. O direcionamento 

estratégico assume uma definição de gerenciamento de diretrizes que parte para uma 

decomposição para o planejamento estratégico em período de tempo menor, que será 

decomposto ainda nos demais em prazos mais enxugados e partindo para ações específicas e 

centralizadas, conforme Ota (2014), como ações de curto prazo.  

Devido à grande necessidade de estudo que é gerada para execução do direcionamento 

estratégico, é importante que não seja criado uma sazonalidade que force encontros desse nível 

em cada legislatura. Assim, é mais importante que as revisões sejam dentro de estruturas 

permitidas nas especificidades da atividade parlamentar e da ação legislativa que força alinhar 

a estratégia como a tomada de decisão em determinadas situações (PORTER, 1987). 

Vale recordar ainda que Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) apresentam o 5P como 

processo inserido na contextualização do pensamento estratégico, com a realização de plano de 

ação para provocar uma situação favorável, com fluxo de ações e posicionamento no ambiente 

interno e externo que se tornem valores dos membros da organização. Desta forma, é necessário 

partir do caminho inverso, ou seja, partir do planejamento tático-operacional para o 

direcionamento estratégico, para chegar na definição mais adequada de periodicidade como 

pode ser apresentado, com a devida justificativa, no Quadro 8.  
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Quadro 8 - Periodicidade do Direcionamento Estratégico 

Tipo de Projeto Prazo Justificativa 
Planejamento Tático-Operacional 01 a 02 anos O planejamento tático-operacional 

deverá servir para execução dos 
projetos ou ações desenvolvidos no 
planejamento estratégico vigente, 
conforme Ota (2014). Assim, o prazo 
se justifica para os tipos de ações que 
possam ser desenvolvidas a partir das 
decisões estratégicas da ALRN. 

Planejamento Estratégico 02 a 04 anos A ALRN detém duas estruturas 
organizacionais previstas na 
Resolução 050/2012 da ALRN 
(2012) e que precisam ser avaliadas 
para não inviabilizarem o 
planejamento estratégico:  

1- Tempo de Legislatura (04 
anos); 
2- Tempo de mandato da Mesa 
Diretora (02 anos). 

Se o planejamento estratégico for 
realizado a cada 04 anos, não será 
permitido a nova mesa diretora 
realizar alterações no documento, 
apenas podendo trabalhar na 
continuidade do plano vigente. Por 
outro lado, todos os parlamentares 
podem participar da execução do 
plano desde o início, o que retira esse 
entrave. No caso da ação em 02 anos, 
os documentos podem resumir as 
ações efetivas do presidente e dos 
demais componentes da Mesa 
Diretora, causando melhor 
adaptação. 
O Senado Federal também produziu 
em 04 anos, de acordo com Ferreira 
(2014), e do documento da Secretaria 
Especial de Comunicação Social 
(2010b). O mesmo acontece no 
exemplo de Botelho e Melo (2009) 
sobre a Câmara dos Deputados. 
Como sugestão deste autor, a 
sazonalidade atual aparenta ser mais 
viável na estrutura parlamentar atual 
da ALRN, ou seja, de 02 em 02 anos. 

Direcionamento Estratégico 08 a 12 anos No caso da possibilidade do 
planejamento estratégico ser 
realizado em 04 anos, como no 
exemplo da ALMT (2012) é prudente 
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que o direcionamento seja executado 
com prazo mínimo de 02 
planejamento estratégicos. Assim, o 
prazo mínimo seria de 08 anos. Outra 
situação que deve ser levada em 
consideração é que seja um período 
de fácil entendimento de todos, como 
foi verificado na realização do 
questionário desta pesquisa, ao se 
perguntar longo prazo com um tempo 
estimado de 10 anos, como realizado 
no exemplo mineiro (ALMG, 2010). 
Desta forma, esse prazo já utilizado 
no parlamento estadual brasileiro, se 
apresenta como o mais adequado a 
qualquer tipo de periodicidade do 
planejamento estratégico e também 
ao conceito de longa duração e prazo 
para as necessárias mudanças 
significativas que afetarão a cultura 
organizacional e o avanço da ALRN 
(GUIMARÃES, SCHWARTZ, et al., 
2012). 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 
Assim, como sugestão para o direcionamento estratégico que será proposto no próximo 

capítulo, se apresenta o prazo de 10 (dez) anos, com subdivisão em 05 (cinco) planejamentos 

estratégicos, que serão realizados na sazonalidade de 02 anos, ou seja, mesmo tempo de cada 

Mesa Diretora, e que permite a execução plena para cada presidência do legislativo estadual 

poder influenciar nos planos, dentro das diretrizes pré-existentes. Para essa execução, é 

necessário contar com planos de ação dentro de estruturas que mantenham planejamentos 

táticos e operacionais em congruência com o planejamento estratégico e que não ultrapassem o 

prazo de 01 a 02 anos. 
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7 PROPOSTA DE DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Antes da apresentação da proposta final, é fundamental entender que para a 

implementação desse tipo de estudo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do 

Norte é necessário que seja feito um trabalho de conscientização, já mencionado nas análises 

anteriores que irão culminar na elaboração e  confecção e homologação de Resolução própria, 

como o caso do projeto de resolução 4615/2010 que dispõe sobre o direcionamento estratégico 

da ALMG (2010) com o propósito de apresentar, de forma transparente, a ação administrativa 

com a intenção de modernizar e fortalecer do Poder Legislativo Estadual. 

Assim, a intervenção sugerida nesse capítulo, a partir das tendências vistas 

anteriormente, de forma empírica tem o objetivo de apresentar ao Parlamento Potiguar reflexões 

baseadas em elementos concretos, com o auxílio de uma visão das possibilidades de 

crescimento a partir das tendências encontradas. Porém, para isso é necessário que tenha suporte 

adequado dos departamentos da Casa para o desenvolvimento e fortalecimento do processo 

democrático e execução das ações previstas de forma a unificar a cultura da estratégia e do 

planejamento de forma integrada, a partir de diretrizes a fim de ter um direcionamento 

estratégico eficaz e que aponte para sinergia entre todos os setores da ALRN, agregando valor 

e garantindo o atingimento das metas de longo prazo (ANTUNES, 2011). 

Porém, as recomendações realizadas nesta propositura não são apenas fruto dos casos 

apresentados, mas principalmente se tem a partir das análises de conteúdo realizadas com as 

pesquisas e apresentadas juntamente com o corpo de conhecimento preexistente nas referências 

que representam o estado da arte da literatura especializada no tema do direcionamento 

estratégico. O critério de elegibilidade para os casos pesquisados foi amplo dentro do restrito 

campo de pesquisa e toda e qualquer experiência legislativa verificada serviu de parâmetro para 

inovação sugerida para a ALRN. Entretanto, as diretrizes partem dos princípios básicos do 

Poder Legislativo para manter a ordem democrática tão colocada em cheque nos últimos tempos 

pela sociedade, como apresentada nos questionários e nos termos de credibilidade e 

transparência analisados anteriormente, que é: representar os cidadãos, legislar e fiscalizar os 

atos dos demais poderes públicos (BRASIL, 1988). 

Contudo, é desafiador, na atualidade, o processo de modernização da gestão pública, 

ainda mais num contexto transformações proporcionadas pela globalização e comparações sem 

fronteiras que refletem no dia-a-dia da vida social, econômica e política. Assim, é necessário 

que esse processo seja capaz de aferir respostas à altura das novas demandas apresentadas pelo 

cidadão potiguar e que sejam apresentadas com mais propriedade, através da eficiência, eficácia 



151 
 

e efetividade das ações, conforme Arretche (2003) propõe, e respaldadas em um conjunto de 

tendências observadas aqui observadas. 

Ao propor essa linha de ação, como gerenciamento de diretrizes proposto por Akao 

(1991), o estudo apresenta a necessidade de integrar as funções, com a adoção de recursos e 

estruturas coordenadas e preparadas, apresentando o conceito das tendências de gestão de 

pessoas. Essa é aplicada na tentativa de empregar avançados modelos de gestão e comunicação 

capazes, definidas na análise das disposições de comunicação e administrativas que agirão 

como suportes à atividade finalística da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte em 

busca da melhor imagem do Legislativo Estadual dentro do sistema político, aumentando seu 

poder de representatividade junto aos cidadãos potiguares, ou seja, aumentando a predisposição 

em ter a sociedade participativa do processo. 

Assim, a reflexão realizada sobre os passos dados no passado, na ALRN, e sobre as 

perspectivas futuras indicou a necessidade de renunciar ao planejamento meramente 

administrativo das atividades da Secretaria da Assembleia, como realizado no planejamento 

estratégico de 2015-2016 e também do 2017-2018 para se aprimorar a visão de atividade 

finalística como principal foco, no sentido de evoluir a imagem institucional, com ações 

previstas num longo prazo (ARANTES, ABRUCIO e TEIXEIRA, 2005). Dessa forma, como 

na visão de periodicidade realizada, essa estrutura conta com mecanismos de continuidade das 

estratégias previstas para os próximos 10 anos, com objetivo de que as mesas diretoras 

consigam definir suas prioridades de ação para alcançar as metas e os objetivos traçados.  

A estrutura do direcionamento estratégico que faz parte desta proposta é composta 

inicialmente pela visão de futuro e pela missão da ALRN. A partir disso, serão determinados 

compromissos públicos da instituição para respaldar as ações no sentido de responder aos 

anseios da comunidade, para, embasado nas tendências apresentadas, estruturar objetivos 

finalísticos e organizacionais, como pode ser apresentada na Figura 38.  
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Figura 38 - Estrutura da Proposta de Direcionamento Estratégico da ALRN. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Assim, a visão de futuro está embasada no que os servidores, os parlamentares, os 

demais poderes e a sociedade potiguar esperam da Assembleia Legislativa do Rio Grande do 

Norte, conforme analisado anteriormente e que pode ser resumida na seguinte frase: Ser uma 

instituição ética e transparente na visão dos cidadãos, que reconheçam nela o esforço pela 

construção de uma sociedade mais justa e democrática. 

Essa visão de futuro se fundamenta nas análises realizadas, e utilizadas como atributos 

a essência de autonomia que o Poder tem como premissa básica, além de:  

i. estratégia de planejamento do desenvolvimento do Estado;  

ii. atendimento aos anseios da sociedade;  

iii. qualidade e eficiência nas respostas legislativas;  

iv. modernização da atividade da gestão pública, enfatizada na atuação legislativa;  

v. transparência e ética em busca do respeito e credibilidade. 

A Figura 39 apresenta o recorte que vislumbrou a proposta de visão de futuro. 
  

Visão de 
Futuro Missão Compromissos Objetivos
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Figura 39 - Proposta de Visão de Futuro da ALRN 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Para o cumprimento real desta visão, não se pode ter uma missão que apenas retransmita 

a exigência da Constituição Federal ao Poder Legislativo (BRASIL, 1988), como a atualmente 

existente no planejamento estratégico 2017-2018, conforme Russo (2017, p. 9): “Representar a 

sociedade potiguar, promovendo o estado democrático de direito, legislando e fiscalizando o 

poder executivo, compatibilizando com o interesse da sociedade, sendo o referencial de 

excelência na ação legislativa e seus valores”. Assim, o que se propõe é algo mais moderno no 

sentido de fazer cumprir essa disposição legal e cumprir o rito elaborado por Bryson (2004), ou 

seja, representar a sociedade potiguar, promovendo sua participação em discussões sobre o 

processo legislativo, com responsabilidade na ação de elaboração das leis, avaliação de políticas 

públicas e fiscalização focadas no desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Os atributos legais 

foram utilizados para resumir essa missão, a partir da visão de futuro da casa legislativa 

estadual, como apresentado na Figura 40. 
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Figura 40 - Proposta de Missão da ALRN 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Neste contexto complementar à missão é que permite encontrar os compromissos que 

visam atender as demandas identificadas, utilizando-se o conceito de Bresser-Pereira (1998) 

aos gestores públicos quanto a tomadas de decisão com accountability. Assim, pretende-se 

assumir um direcionamento estratégico que produza o alicerce necessário para nortear as 

atividades da ALRN no sentido de modernizar e tornar transparente a instituição, baseada no 

interesse público e dos anseios da sociedade em busca de se tornar uma referência para o 

legislativo brasileiro e um modelo de gestão legislativa com a participação popular, com 

atenção à atividade finalística, à tecnologia da informação e comunicação, à gestão de pessoas, 

à atividade administrativa e à interação com a sociedade e os demais órgãos públicos, gerando 

para cada um deles, pelo menos um compromisso. 

Da atividade finalística surgiram os seguintes compromissos: 

i. Representar a sociedade potiguar na fiscalização dos demais poderes; 

ii. Praticar um processo legislativo em sintonia com as necessidades de agenda 

política em congruência a todos os grupos sociais; 

iii. Produzir políticas públicas modernas, eficazes, transparentes e participativas; 

iv. Manter uma Assembleia com credibilidade, pautada em gestão responsável, 

eficaz, com atitudes éticas e transparentes;  

Representar a sociedade 
potiguar, promovendo sua 
participação em discussões 
sobre o processo legislativo, 

com responsabilidade na ação 
de elaboração das leis, 

avaliação de políticas públicas 
e fiscalização focadas no 
desenvolvimento do Rio 

Grande do Norte
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v. Realizar avaliações permanentes da legislação, do processo legislativo, da 

gestão e dos seus servidores; 

vi. Comunicar a produção legislativa e os projetos, com conceitos de 

conscientização, de forma transparente e de fácil interpretação. 

A partir dos compromissos que devem ser assumidos pelos parlamentares e pelos 

agentes legislativos busca o esclarecimento de cada compromisso que devem servir de base aos 

objetivos. Inicialmente, o que se pretende com o ato de representar a sociedade potiguar na 

fiscalização dos demais poderes é realizar uma maior interlocução com a sociedade civil 

organizada, de acordo com Ansoff (1990). Isso, ampliando o diálogo não apenas com a 

utilização de audiências públicas, mas também com a atuação em atividades específicas em 

atenção direta ao cidadão e suas necessidades ou expectativas.  Esse compromisso deve ser 

pautado nas tendências de transparência, ética, fiscalização do executivo, modernização da 

atividade parlamentar, planejamento do legislativo potiguar, conscientização e treinamento dos 

envolvidos, atenção aos anseios da sociedade e de comunicação estratégica, conforme Figura 

41. 

 

Figura 41 - Atributos de representar a sociedade potiguar na fiscalização dos demais poderes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

No caso do compromisso em praticar um processo legislativo em sintonia com as 

necessidades de agenda política em congruência a todos os grupos sociais é realizar uma maior 
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interlocução com a sociedade civil organizada, conforme alerta realizado por Marini (2008). 

Isso visa modernizar o processo legislativo a partir da definição da Agenda, da avaliação de 

atos normativos, que trazem consequências à melhoria de qualidade de decisão legislativa. Para 

o alcance dessa eficácia, é necessário realizar não apenas a revisão da legislação existente, como 

a adoção de novos procedimentos, que sejam claros e transparências, atentos aos conceitos 

éticos, especialmente no acesso à informação e aos dados históricos, permitindo um processo 

ágil e desburocratizado, que se tornam o compromisso assumido por essas tendências, conforme 

Figura 42. 

 

Figura 42 - Atributos de prática um Processo Legislativo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 

Ainda é relevante perceber a importância de produzir leis consistentes é o papel central 

do Poder Legislativo. Por isso o processo de definição de agenda é tão relevante, visto que 

define a melhor captação de aspirações da sociedade potiguar. Isso é diretamente ligado a 

qualidade da Lei, que a população espera que seja avaliada quanto aos impactos produzidos, 

bem como a transmissão das informações de forma clara e da boa compreensão aos cidadãos, 

até em relação à capacitação da Lei. 

Na sequência dos compromissos que devem ser assumidos pela instituição e seus 

componentes, e até de certo ponto, de forma complementar ao anterior, é necessário produzir 
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políticas públicas modernas, eficazes, transparentes e participativas que visem garantir o maior 

desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte e para isso deve envolver uma construção 

coletiva, ou seja, que envolva não apenas os parlamentares, mas também o governo e a 

sociedade potiguar. Isso, conforme Matus (2006), precisa estar apontado na direção adequada 

a ser seguida pela instituição, com mecanismos de continuidade das estratégias. A Figura 43 

ilustra as tendências utilizadas neste compromisso legislativo. 

 

Figura 43 - Atributos de produção de políticas públicas  

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 

Nesse ponto, ainda é importante a atenção aos assuntos ditos da moda, como 

responsabilização, sustentabilidade entre outros, que deverão fazer parte da agenda dessas 

políticas, embasada em reuniões que envolvam a participação de outros poderes políticos, 

grupos sociais ou mesmo do cidadão de forma individualizada. Além dessas duas tendências, 

ainda é determinante a inclusão de pontos como planejamento do legislativo num processo de 

modernização da atividade parlamentar com a adoção de novos procedimentos com 

transparência e ética, com monitoramento e avaliação dos resultados e dos impactos causados 

por esta política. Como em outros casos, sem uma conscientização e treinamento dos agentes 

envolvidos a partir de uma comunicação da estratégia em todos os grupos não será possível ter 

sucesso nesse compromisso. 
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Claro que além da fiscalização já assumida anteriormente, a função de legislar, 

representando os interesses da sociedade, trazem a produção de políticas públicas modernas, 

eficazes, transparentes e participativas com ampliação da participação popular também nas 

avaliações das políticas públicas. Com isso, a fiscalização pela comunidade se torna uma 

ferramenta de controle com foco no accountability com foco nos resultados produzidos ao bem 

do cidadão potiguar.  

Em seguida, uma atenção é fundamental para recuperação da desgastada imagem da 

ALRN verificada nas respostas da sociedade e também da percepção dos deputados. Essa 

reformulação de imagem, através do direcionamento estratégico, deve estar atrelada a efetiva 

evolução do legislativo estadual (ARANTES, ABRUCIO e TEIXEIRA, 2005). Assim, é 

necessário manter uma Assembleia com credibilidade, pautada em gestão responsável, eficaz, 

com atitudes éticas e transparentes a partir das tendências apresentadas na Figura 44. 

 

Figura 44 - Atributos para manter uma Assembleia com credibilidade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 

Na Figura 44 percebe-se as tendências que influenciam diretamente na imagem 

institucional como requisitos para atingir a crença no que se faz na ALRN, para buscar diminuir 

a crescente a pressão da sociedade potiguar não apenas sobre a casa legislativa como também 

sobre toda administração pública, que necessita demonstrar sua modernização da gestão no 
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alcance de eficiência, eficácia, efetividade e transparência no uso de recursos, que devem sofrer 

publicidade às suas ações, aprimorando o planejamento estratégico ao orçamento com devida 

atenção à qualidade do gasto público com efetividade nas ações, que possibilitam crescimento 

da imagem institucional bem como colocam barreiras no aumento de potenciais 

responsabilização perante ao gasto público (OLIVEIRA, CAMPOMAR e LUIS, 2008). 

Entretanto, somente será possível alcançar a credibilidade junto à sociedade a partir de 

uma política clara de gestão de pessoas e de contratação no serviço público que possibilitem o 

entendimento da missão, passo importante do planejamento estratégico, conforme os passos 

construídos por Bryson (2004), e dos valores por todos os envolvidos, bem como conscientizar 

e treinar a equipe para atender os anseios da sociedade com conceitos de transparência e ética. 

A execução de projetos de responsabilidade social também irá auxiliar nessa mudança de 

imagem. 

Outro fator que visa reestabelecer a credibilidade da casa legislativa é a assunção do 

compromisso em realizar avaliações permanentes da legislação, do processo legislativo, da 

gestão e dos seus servidores. Nesse sentido, recorda-se o pensamento de Arretche (2003) na 

proposta por análise das políticas e programas públicos em termos de eficiência, eficácia e 

efetividade. Porém, não são apenas as avaliações permanentes do processo legislativo e da 

legislação que servem para atribuir a mudança da imagem institucional, ela apenas pode ser 

alterada, se identificada ainda os mesmos atributos na gestão administrativa da casa e também 

a análise de desempenho dos servidores na execução de suas funções, como previsto por 

Oliveira (2016). 

As tendências responsáveis por esse acordo firmado pela ALRN estão apresentadas na 

Figura 45. 
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Figura 45 - Atributos para realizar avaliações permanentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 

A interpretação da Figura 45, apresenta que, em todas as suas esferas, devem praticar o 

planejamento, alinhado ao orçamento, na tentativa de atingir a modernização e 

desburocratização desejadas para ajustar todas as áreas da Assembleia e poder buscar a 

avaliação constante dos atos normativos, com a revisão do que se tem existente, em prol da 

evolução necessária da Legislação e de toda decisão legislativa. Entretanto, o estudo de Santos 

e Cardoso (2001) demonstra que a efetiva capacidade de avaliação decisiva se divida não 

apenas nos diagnóstico inicial e  processo decisório, mas também com um processo de 

monitoramento e avaliação dos resultados praticados na inserção de diretrizes como parte da 

avaliação final dos resultados obtidos de forma ampla pelo direcionamento estratégico, com a 

evolução dos processos de contratação de pessoal, de melhoria da infraestrutura e da ação 

embasada em conceitos de ética e transparência. 

E, é por isso que a mudança dos rumos administrativos se apoia na abordagem 

estratégica de gestão em todos atividades finalísticas e atividades meio como proposta de 

atendimento da demanda da sociedade potiguar, conforme pensamento dos autores já 

mencionados como Porter (1986; 1989; 1999), Mintzberg (2010), Hitt, Ireland e Hoskisson 

(2002) e Guimarães, Schwartz et al (2012). O direcionamento estratégico assume, assim, uma 
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gestão pautada pela eficácia, satisfação dos stakeholders a partir de maior efetividade nas ações, 

na luta pela credibilidade político e econômica do Estado do Rio Grande do Norte. 

Toda essa disposição avaliativa ocorre para confirmar os atributos trazidos por Abrúcio 

(1997) como pontos a serem executados para atingir os conceitos da NGP, como a redução do 

tamanho do setor público, que atacará efetivamente o novo processo de contratação e de 

desproporcionalidade que surgiram como tendência, como como a descentralização 

organizacional a partir da desburocratização e do planejamento, o sistema de confiança e de 

responsabilidade política necessários para o pleno exercício de ética e transparência, com vistas 

à desburocratização, competência, renovação da estrutura estatutária, a ideia de clientes do 

serviço público para a população demandante. Com esses pontos, é possível realizar uma 

avaliação permanente capaz de demonstrar aas mudanças culturais dentro da ALRN e com a 

participação popular como ferramenta principal.  

Assim, essa nova conduta esperada por servidores, políticos, sociedade e as instituições 

que representam cada setor devem ser realizadas com a pactuação pela evolução do legislativo 

estadual e do atendimento aos anseios da população, servindo como parâmetro para as 

mudanças, o comportamento da comunidade e/ou do indivíduo. Entretanto, nada disso é 

possível sem uma efetiva comunicação das atividades e dos compromissos que cada um precisa 

assumir em busca de um poder que efetivamente represente a sociedade potiguar e o anseio dos 

cidadãos do estado. Vale ressaltar que a Câmara dos Deputados projetou seu planejamento 

estratégico pautado nesse compromisso que o direcionamento estratégico pretende assumir, 

como apresentado por Botelho e Melo (2009) a comunicação estratégica com a perspectiva de 

atingir todas as partes foi a ação principal utilizada pelo legislativo federal. 

Desta forma, o compromisso que finaliza o norteamento a ser assumidos pela ALRN é 

comunicar a produção legislativa e os projetos, com conceitos de conscientização, de forma 

transparente e de fácil interpretação, que se pauta em tendências estabelecidas e apresentadas 

na Figura 46. 
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Figura 46 - Atributos para comunicar a produção legislativa e os projetos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 

Assim, a Figura 46, parte de todas as atividades que necessitam ser resolvidas para que 

se tenha uma comunicação estratégica e eficiente na tendência em atender os anseios da 

sociedade potiguar, um dos pontos destacados por Bresser-Pereira, Wilheim e Sola (2001). 

Assim, o planejamento estratégico da comunidade previsto no Planejamento Estratégico 

vigente da ALRN, deve conter a necessidade de comunicar, para compreensão dos conceitos 

de missão, valores e objetivos da nova casa legislativa, como uma espécie de conscientização 

e capacitação, realizadas a partir de campanhas, de projetos de responsabilidade social, de 

treinamentos com amplo acesso aos dados que devem se oferecer de forma aberta à 

comunidade. Assim se torna possível a realização de uma comunicação integrada de toda a 

estratégia prevista no direcionamento estratégico elaborado. 

Com esses compromissos assumidos pelos deputados estaduais, alinhados ao conceito 

de Bresser-Pereira (1998), não apenas esses representantes eleitos, mas também todos os 

servidores, é possível finalmente estruturar os objetivos estratégicos, bem como a linha de 

atuação de cada um deles. Assim, o direcionamento estratégico deve ser distribuídos de forma 

com que cada objetivo trabalhe de acordo com os demais no formato de um ciclo de elementos 

que buscam garantir o sucesso mutuamente de forma individual e da instituição, gerando os 

benefícios esperados nos próximos 10 anos.  
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Os objetivos estratégicos podem ser finalísticos, que atuam diretamente na função 

parlamentar e no resultado final da produção da Assembleia, ou administrativos, como apoio 

administrativo para decisões da ALRN, inclusive com decisões de reduções orçamentárias de 

acordo com o estudo de Schiemann e Lingle (1999), e que atingem a estrutura de apoio para o 

sucesso da atividade final. Todos eles traduzem resultados prioritários que devem ser 

alcançados na década que se iniciará para atingir a visão de futuro esperada e definida 

anteriormente, bem como os compromissos estabelecidos.   

Assim, os objetivos estratégicos finalísticos estão apresentados na Figura 47. 

 

Figura 47 - Objetivos Finalísticos do Direcionamento Estratégico proposto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Esses objetivos estratégicos finalísticos apresentados na Figura 47 representam a 

prioridade referentes às atividades-fim da Assembleia Legislativa em congruência com a 

Constituição Federal (BRASIL, 1988). São através deles que se buscará a execução plena das 

atividades dentro do conceito estabelecido pelo Direcionamento Estratégico, que prol da 

precisão quanto à realização plena da visão de futuro e dos compromissos, no qual são 

apresentados conceitos e linhas de atuação para a contemplação das diretrizes ao final da 

década. 

Para promover a participação popular nas atividades da ALRN deve ser levada em 

consideração as atividades do Legislativo que permitem demandas sociais que sejam inseridas 
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ou construídas coletivamente. Para isso é fundamental ter uma base de representação política, 

que interfira na formação da agenda política, como força principal das proposições, do debate 

e das audiências públicas, já realizadas. Assim, esses procedimentos de participação popular 

têm como foco das atividades em eficácia, eficiência e efetividade como indicado por Ota  

(2014), para a criação de uma agenda política que evolua os conceitos de democracia no 

processo decisório, como resultado do direcionamento estratégico, conforme conceitos de 

Ackoff (1976). 

Entretanto, para se garantir a efetiva participação popular, é necessário a formação de 

um conjunto de regras e campanhas demonstrando a importância desse objetivo para o real 

atendimento aos anseios da comunidade, como descrito por Bresser-Pereira, Wilheim e Sola 

(2001) e como maneira de estimular essa participação dos cidadãos durante todo o processo, 

desde o acompanhamento da produção legislativa, até interferências com o comparecimento 

aos debates públicos, às audiências públicas, às capacitações promovidas sobre o tema, bem 

como demonstrar mais interesse em participação de pesquisas legislativas. Vale recordar que o 

entendimento da missão, dos valores e dos objetivos é o ponto crucial para a promoção da 

participação da sociedade.  

Para atingir o resultado esperado neste objetivo é importante utilizar-se de linhas de 

atuação que garantam a continuidade da ação e consequentemente o atingimento das metas 

estabelecidas e comprometidas pela ALRN, como estímulo à conscientização e participação, 

estratégias de desenvolvimento do Estado via modernização da gestão e avanço na qualidade 

das Leis, utilização de procedimentos, ferramentas e tecnologias no processo de interação com 

a sociedade, visando garantir educação democrática para o pleno monitoramento  e avaliação 

das atividades realizas na casa legislativa estadual, como pode ser verificado na Figura 48. 
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Figura 48 - Linhas de atuação da participação popular 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Na sequência, o ato de fiscalizar os demais poderes com o efetivo ato de representação 

da sociedade é tarefa do legislativo, onde os gestores passam por decisões que afetam a vida 

das pessoas, com as criações de Leis e fiscalização do executivo, que teoricamente são tomadas 

em nome do povo, como salientam Mayer e Whittington (1999). Mas, o legislativo necessita 

acompanhar a expansão demonstrada pelo Poder Executivo em relação a ele desde a 

Constituição Federal, sem que tivesse se preparado para um acompanhamento realizado na 

mesma proporção. Isso repercute na necessidade eminente de observar, na concepção exata do 

que a sociedade busca na administração pública, com maior atuação nas votações em busca de 

aprovação de recursos públicos e melhores resultados governamentais.  

É função parlamentar exercer essa fiscalização no maior alto grau possível, e para isso, 

devem utilizar-se de conceitos modernos de responsabilização, controle social e transparência 

como destaca Bresser-Pereira (1998). Com base em conceitos de eficiência, eficácia e 
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efetividade dos resultados, a comunidade deve confiar na execução plena da atividade do 

legislativo potiguar em busca dos melhores índices de evolução da gestão pública no Estado do 

Rio Grande do Norte.  

Para atingir o resultado esperado neste objetivo é necessário utilizar-se de linhas de 

atuação que garantam a continuidade da ação e consequentemente o atingimento das metas 

estabelecidas e comprometidas pela ALRN. Assim, é necessário criar estratégias de 

participação social no ato fiscalizatório, a partir do exercício de conscientização e transparência, 

utilizando-se ainda de ferramentas e tecnologias de monitoramento e avaliação que devem 

servir de objeto de habilitação para fiscalizar a gestão pública e as políticas públicas de forma 

adequada e que tenha seus resultados disponíveis e entendíveis a todas sociedade, como pode 

ser verificado na Figura 49. 

 

Figura 49 - Linha de atuação na fiscalização 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Entretanto, preparar-se para a fiscalização dos interesses da população quanto aos outros 

poderes não é suficiente. Também se torna fundamental modernizar o processo legislativo e a 

atividade parlamentar, que irão causar a definição da decisão legislativa, tomadas em nome do 

povo, como salientam Mayer e Whittington (1999). O pleno respeito e o retorno da 

credibilidade está em executar plenamente toda sua missão institucional de forma transparente 

para atingir os desejos da população.  

É função administrativa apoiar a equipe parlamentar para a realizar o processo 

legislativo com foco na eficiência, eficácia e efetividade dos resultados, como pensamento de 

Arretche (2003). Somente assim será possível fortalecer o processo legislativo como um todo, 

desde o papel das comissões, como também o processo de criação de Leis, avaliação de agenda 

política apoiada nas reivindicações sociais.  

Assim, se pretende atingir o resultado esperado através de linhas de atuação que 

garantam a continuidade da ação e consequentemente o atingimento das metas estabelecidas e 

comprometidas pela ALRN. Desta forma, para a melhoria e modernização do processo 

legislativo se torna necessário estabelecer estratégias de apoio administrativo à atividade-fim 

do Parlamento Estadual, com soluções realizadas no tempo hábil como forma de consolidação 

da credibilidade no processo. Com isso, se apresenta a necessidade de incentivar discussões 

entre entidades de classe, grupos organizados da sociedade, o cidadão junto à ALRN, com 

responsabilidade e estímulo às decisões de prioridade de forma transparente, bem como o 

encerramento ou recomeço de ciclo através da permanente avaliação do processo, de acordo 

com a Figura 50. 
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Figura 50 - Linha de atuação na modernização do processo legislativo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Essa preocupação com o processo legislativo, apresentam ainda dois aspectos que 

devem pautar as diretrizes do direcionamento estratégico, que é o ato de garantir a qualidade 

das Leis e do desenvolvimento do RN através das Políticas Públicas como forma de garantir 

uma produção legislativa sintonizada com os anseios da sociedade e o pensamento de Bresser-

Pereira, Wilheim e Sola (2001) e com vistas a promover a construção coletiva de políticas 

públicas de forma compartilhada por parlamentares, pelo governo e pela população, com 

atenção ao papel central na agenda da ALRN.  

Nessa linha, prioriza-se uma visão do processo legislativo como etapa do ciclo de 

políticas públicas, que compreende formação de agenda, formulação, acompanhamento e 

avaliação dessas políticas. Nesse sentido, a qualidade de Lei deve ser analisada de acordo com 

o atingimento dos objetivos iniciais da agenda, bem como a adequação, impactos, estudo de 

custos e benefícios comparados, qualidade do texto legal e a certeza jurídica. Segundo estudos, 
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uma das principais atenções nesse processo deve ser em relação à avaliação de impacto das leis 

produzidas (ARRETCHE, 2003). 

Por outro lado, essas políticas públicas devem ter atenção ao desenvolvimento do Estado 

do Rio Grande do Norte que envolva e atenda os diversos segmentos do poder público e da 

sociedade para a tomada de decisão para a formulação da estratégia, conforme Certo e Peter 

(1993), em busca da prática adequada de conferência via processo de avaliação de estratégias 

de desenvolvimento utilizando-se para isso referências do assunto para capacitar os envolvidos 

no processo. 

Assim, o objetivo é atingir o resultado esperado através de linhas de atuação que 

garantam a continuidade da ação e consequentemente o atingimento das metas estabelecidas e 

comprometidas pela ALRN de acordo com a Figura 51. 

 

Figura 51 - Linha de atuação na qualidade das Leis e do desenvolvimento do RN 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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A interpretação da Figura 51 mostra a necessidade de criar um ciclo de debates públicos 

com atenção à resolução dos problemas sociais, bem como objetivar os impactos e resultados 

esperados para a produção da legislação ou da política pública, sendo fundamental para realizar 

a adequação e controle da agenda legislativa, utilizando-se das comissões permanentes no 

cumprimento de seu papel, inclusive incentivando a interação entre elas e a escola da 

Assembleia, conforme planejamento estratégico 2017-2018 apresentado por Russo (2017, p. 

87), que visa promover o estudo, a pesquisa, experiências e o debate sobre temas relacionados 

com a produção  legislativa.  

Porém, somente terá validade esse processo, se a ALRN se preocupar em atender aos 

interesses de todos, realizando para isso a interiorização do debate e também do controle social 

sobre a qualidade da legislação e do desenvolvimento e das políticas públicas, através de 

processo de monitoramento e avaliação das estratégias. A Escola se torna parte importante no 

processo visando habilitar os agentes legislativo à capacidade de formular e analisar estratégias 

de desenvolvimento e políticas públicas, de acordo com Nogueira (2005), para o 

desenvolvimento de capacitações através de opções estratégicas capazes de oferecer maior 

flexibilidade nos diversos cenários gerados. 

Concluída a apresentação dos objetivos estratégicos finalísticos, ainda existe o 

desdobramento de objetivos administrativos com o apoio a implementação da visão de futuro 

com que busquem auxiliar os resultados referentes às atividades-meio da ALRN, como setor 

administrativo, tecnologia da informação e da comunicação, recursos humanos, materiais e 

financeiros, que devem também ser planejamento e alcançados através do direcionamento 

estratégico, contribuindo assim para o cumprimento dos compromissos assumidos. 

Assim, os objetivos estratégicos administrativos estão apresentados na Figura 52. 
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Figura 52 - Objetivos Administrativos do Direcionamento Estratégico proposto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Esses objetivos estratégicos administrativos apresentados na Figura 52 representam a 

prioridade referentes às atividades-meio da Assembleia Legislativa com atenção a credibilidade 

do processo legislativo e de gestão, juntamente com conceitos de transparência e ética formam 

o tripé para aplicação do direcionamento estratégico como destacado por Ansoff (1990), 

Mintzberg (1994), Hopkins e Hopkins (1997), Drucker (1998), Porter (1989; 1999a; 1999b), 

Prahalad e Hamel (2005). A execução plena das atividades depende da eficiência, eficácia e 

efetividade nas ações da casa, definidas por diretrizes do Direcionamento Estratégico, em prol 

da precisão quanto à realização plena da visão de futuro e dos compromissos.  

Os conceitos administrativos e suas linhas de atuação que nortearão os resultados 

esperados não apenas dessas atividades, como também das atividades-fim e se baseiam em 

aspectos que projetem a evolução da cultura organizacional e, para isso, deve utilizar os 

Utilizar conceitos de eficiência, eficácia e efetividade na utilização de 
recursos fornecidos pela Alta-Administração

Promover política de ensino e de gestão de pessoas integradas no 
desempenho dos servidores

Inovar na educação democrática da população com ação integrada às 
demandas de estudos de políticas públicas que embasem a decisão 
legislativa

Estimular o fortalecimento do legislativo municipal e a integração com 
demais órgãos públicos para o crescimento da democracia no Estado

Promover ações de transparência e conscientização como articulador do 
atendimento ao controle social e aos anseios da sociedade potiguar, 
utilizando-se de novas tecnologias de informação e comunicação

Assegurar a valorização das atividades parlamentares e administrativas 
com uma comunicação que atue com conceitos de dados abertos e 
compreensíveis
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conceitos de eficiência, eficácia, efetividade na utilização de recursos fornecidos pela Alta-

Administração para que se torne viável a reconstrução da imagem da ALRN (ARANTES, 

ABRUCIO e TEIXEIRA, 2005). 

A administração legislativa possui uma especificidade e nela apresenta diversos desafios 

que vão desde o volume de demandas da agenda política, passando por uma gama complexa de 

temas e de ações necessárias para o desenvolvimento das funções parlamentares. Desta forma, 

de acordo com o verificado no estudo mineiro: “tanto na produção legislativa quanto no 

exercício da representação e da fiscalização, o deputado deve dispor de recursos humanos, 

informacionais, tecnológicos e materiais adequados” (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE 

MINAS GERAIS, 2010, p. 29). 

Desta forma, é necessário embasar-se responsabilidade dos gastos públicos, com uma 

definição de conceitos de planejamento financeiro sobre a alocação dos recursos públicos 

conforme Rezende (2010) para atender a qualidade de utilização e ser capaz de aprimorar o 

dispêndio público para um controle social capaz de repercutir a nova imagem da ALRN. 

Somente adotando medidas claras e transparentes para gerar economicidade na utilização do 

dinheiro público, utilizando-se o planejamento estratégicos bienais ajustados às decisões 

administrativas com austeridade e metas anuais será possível melhor desenvolver todos os 

demais recursos necessários para a qualidade da gestão do parlamento potiguar com conceitos 

de eficiência, eficácia, efetividade. 

Com isso, torna-se viável investir em recursos humanos, materiais e estrutura, porém 

todos os pontos devem estar alinhados nos conceitos que constroem o processo de reconstrução 

da imagem da ALRN. Assim, a reforma da gestão pública deve contemplar a disponibilidade 

de novos conhecimentos organizacionais e tecnologia (KOOIMAN, 1993; RHODES, 1997), 

bem como do serviço público prestado pelo legislativo estadual (BRESSER-PEREIRA, 2014). 

Com novas tecnologias e conhecimentos organizacionais se torna possível a criação de 

procedimentos que norteiem o processo administrativo e suas tramitações em busca da 

utilização das “melhores práticas” como proposto por Frieder Naschold e tratando dos relatórios 

de experiências e práticas inovadoras, que serão subsídios para a reforma da gestão 

administrativa do poder legislativo estadual (JANN e REICHARD, 2014). 

Existe, porém, a necessidade de treinamento, motivação, qualidade do serviço e 

produtividade, necessidades de atendimento dos clientes internos entre outros conforme 

conceitos de Kaplan e Norton (1997) e para isso a preocupação de análise de desempenho 

devem partir de políticas justas na gestão de pessoas, bem como do ambiente de trabalho 

proposto ao servidor. Tudo isso deve estar alinhado aos conceitos de transparência, que a 
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dinâmica social impõe, e para isso deve manter processo claro e sistematizado, disponível ao 

cidadão e capaz de estruturar a atividades-fim da ALRN.  

Outra atividade-meio que é responsável por manter a ALRN focada nas atividades 

finalísticas é promover política de ensino e de gestão de pessoas integradas no desempenho dos 

servidores. Para isso, se deve manter agentes altamente qualificados, ou seja, capazes de atender 

as demandas do novo direcionamento estratégico proposto, congruente ao novo cenário imposto 

à Gestão Pública, como a redução do tamanho do setor público; descentralização 

organizacional; a hierarquização horizontal - flexível; a  desburocratização e competência; a 

estabilidade no serviço público; a avaliação permanente dos serviços prestados e do 

desempenho de servidores e mudanças culturais dentro do serviço público (ABRUCIO, 1997). 

Isso visa atender à solicitação da sociedade para a não utilização dos critérios políticos 

para a contratação, conforme pensamento de Marini (2008) sobre os desafios de um Estado 

focado nos resultados. A ALRN deve, então, prever um ciclo de gerenciamento de pessoal 

dotado de elementos que garantam as fases que impõem qualidade ao serviço prestado. Assim, 

esse ciclo deve iniciar pelo formato da seleção de agentes para nomeação em cargo público que 

seja adequado às suas características e formação. A partir disso, deve se manter foco na 

integração dos servidores, bem como na capacitação de atribuições de cada função, para 

melhoria do processo de qualificação profissional e técnica de seus servidores, bem como na 

motivação pessoal para o melhor desempenho do serviço prestado. Entretanto, para execução 

com eficiência e eficácia desta medição de desempenho, é fundamentar dotar um sistema de 

avaliação de desempenho eficiente e com foco no cumprimento de metas setoriais alinhadas 

aos objetivos estabelecidos no Direcionamento Estratégico. 

Para isso, é fundamental a inserção de um processo integrado entre o departamento de 

recursos humanos e Escola da Assembleia, em prol de treinamentos, capacitações, oficinas, 

palestras diretamente ligadas aos setores de lotação, mas também visando o avanço na formação 

acadêmica como princípio norteador para evolução do serviço prestado na ALRN a partir da 

qualificação de seus agentes. Todo esse processo faz parte de um fator-chave de sucesso no 

planejamento estratégico, conforme Silva (2005, p. 64). 

O caso do existente programa de continuidade acadêmica com a inserção de cursos de 

especialização, mestrados e doutorados previstos no planejamento estratégico 2017-2018, 

conforme Russo (2017, p. 66-70) deve ter maior participação do setor de recursos humanos 

para a busca por prioridades gerencias e necessárias para funções ou departamentos 

administrativos da ALRN. Toda essa integração recursos humanos e Escola da Assembleia 

visam diminuir a necessidade de recomposição do quadro de servidores devido à exoneração 
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baseada no resultado do desempenho da função do agente exonerado. Para isso, é importante 

ter critérios transparentes para atingir o bem do serviço público e garantir política de recursos 

humanos, gestão de competências, de ensino e pesquisa alinhadas com os objetivos estratégicos. 

Tanto a Escola da Assembleia, como os recursos humanos devem manter entre si e com 

os servidores um processo de comunicação interna capaz de manter os agentes motivados e 

interessados nas ações de evolução de desempenho e qualidade de vida no trabalho. Isso, bem 

como demais ações da ALRN são foco do objetivo de assegurar a valorização das atividades 

parlamentares e administrativas com uma comunicação que atue com conceitos de dados 

abertos e compreensíveis. 

Entretanto, a base da evolução da comunicação já está inserida na criação do 

planejamento estratégico da área, previsto no planejamento estratégico 2017-2018 apresentado 

por Russo (2017, p. 43-53), em busca de atender o princípio Assembleia aberta, melhoria da 

comunicação interna e externa. Porém, em apenas dois anos, a ALRN pode não ser capaz de 

criar uma cultura que interfira no sucesso dessas comunicações tanto a seus servidores, como 

na interlocução com a sociedade, que é ação político-institucional. Desta forma, uma 

reformulação para um horizonte de tempo maior, aparenta ser necessário para o alinhamento 

do atual planejamento com o direcionamento estratégico proposto. 

Logo, como no Senado Federal, noticiado por Ferreira (2014), a comunicação deve ser 

estratégica e atender a conhecimento das informações internas, a propagação do trabalho 

parlamentar e a divulgação didática das leis e seus impactos na vida dos cidadãos. Assim, se 

torna atributo o ato de comunicar de forma acessível, apresentando a Lei e seus impactos ao 

público com ações de informação, comunicação e educação, através da utilização de meios 

como mídias sociais, televisão, rádio, jornais, campanhas publicitárias e demais ações 

inovadoras que podem aparecer durante o período do direcionamento estratégico. 

 A sociedade, portanto, deve reconhecer na Assembleia, uma força aliada, passando por 

uma renovação da capacidade de representar a população, conforme Lamounier e Souza (1992, 

p. 10), com processo de exercício da democracia e da participação popular nas decisões 

legislativas. E é nesse sentido que se objetiva inovar na educação democrática da população 

com ação integrada às demandas de estudos de políticas públicas que embasem a decisão 

legislativa. 

A ALRN, para isso, deve assumir a missão de evoluir a educação democrática, desde 

elementos de cidadania até de disseminação da ação legislativa. No atual planejamento 

estratégico já existe a preocupação em modernizar o ensino legislativo a partir do parlamento 

jovem, ilustrado por Russo (2017, p. 38-42). Entretanto, não é somente a participação de jovens 
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que deverá pautar a educação democrática, mas elementos que possam capacitar a sociedade 

para a participação no processo como um todo. Assim, a conscientização é fundamental para 

fortalecer o debate que pode ser gerado a partir da reflexão, produção e disseminação de 

conhecimentos sobre temas fundamentais para a democracia, inclusive auxiliando no processo 

de controle social do exercício parlamentar. 

Os deputados que representam essa sociedade e que percebem a insatisfação existente 

conforme apurado nos questionários precisam do auxílio da população para o aumento da 

accountability social como parte da reforma gerencial para antecipar as demandas dos cidadãos 

(GUIMARÃES, SCHWARTZ e SOUZA, 2012). Assim, a educação democrática deve preparar 

o indivíduo para e os servidores na utilização de instrumentos para melhor participação social 

e difusão de tecnologias que auxiliem o processo. 

Assim, a capacitação dos agentes legislativos volta a ser o foco, para ações de educação 

democrática aos jovens e à comunidade participativa. Assim, pode ser necessário o 

investimento em educação a distância ou mesmo o esforço para ações presenciais com a 

interiorização das ações sociais, ou ainda na execução de projetos com foco em cidadania, como 

preparação ao entendimento e conscientização da decisão legislativa ou da política pública. 

Essa participação em todo o território potiguar visa estimular o fortalecimento do legislativo 

municipal e a integração com demais órgãos públicos para o crescimento da democracia no 

Estado, alinhado ao conceito de Bresser-Pereira (1998). 

A cooperação e a troca de experiências são fundamentais para o crescimento do Estado 

do Rio Grande do Norte., entretanto dos 167 municípios, poucos possuem capacidade de 

investimento em Escolas de Governo das Câmaras Municipais. Somente com o apoio da 

Assembleia Legislativa os parlamentos nos âmbitos municipal é possível trabalhar com 

processos de aprendizagem e formação política com a inserção de novos temas na agenda, de 

forma unificada, e para a difusão de procedimentos e ferramentas pertinentes à atividade 

legislativa. O auxílio ao crescimento dos municípios se dá através de um gerenciamento de 

diretrizes integrado, como proposto por Akao (1991), a ALRN pode integrar funções, adotar 

divisão de recursos e estruturas coordenadas e preparadas, bem como evoluir o nível dos 

servidores legislativos em toda estrutura legislativa potiguar, favorecendo, inclusive, no 

processo de interiorização das ações da Assembleia. 

Nesse contexto, ao auxiliar o crescimento em nível municipal e estadual, o Parlamento 

Estadual se prepara para servir de referência e articulação com as demais casas legislativas, 

inclusive buscando referencias em todo nos âmbitos nacional e internacional, visando ao 

compartilhamento de melhores práticas e ao fortalecimento do Poder Legislativo estadual. Esse 
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fato pode culminar uma integração importante com os demais poderes, como já desejado no 

planejamento estratégico 2017-2018, demonstrado por Russo (2017, p. 27-32), ou ainda a ação 

conjunta entre outras assembleias legislativas. 

Isso tende a provocar uma rede de interação entre os parlamentos do Estado, que pode 

deter, nos exemplos no Brasil ou no mundo uma interação em todos os níveis, ou seja: 

municipal, estadual, nacional e internacional. Essa teia de contatos pode aumentar a discussão 

legislativa, visando à troca de experiências e conhecimento de forma multilateral, buscando 

exemplos de sucesso com “melhores práticas” como no exemplo europeu vivenciado por 

Naschold que auxiliou a reforma da gestão administrativa do poder legislativo (JANN e 

REICHARD, 2014). 

No sentido de parcerias, esse exemplo pode ser disseminado entre os demais poderes e 

órgãos públicos, que auxiliariam como processo de divisão de despesas, maior responsabilidade 

na gestão pública integrada entre os poderes, e ainda fortalecer as ações parlamentares 

interinstitucionais, para melhoria da efetividade da definição legislativa a partir de uma 

cogestão que pode representar um acréscimo de credibilidade não apenas do processo 

legislativo, como o certame de gestão pública do Estado, um dos conceitos essenciais para 

aplicação deste direcionamento estratégico, como destacado por Ansoff (1990), Mintzberg 

(1994), Hopkins e Hopkins (1997), Drucker (1998), Porter (1989; 1999a; 1999b), Prahalad e 

Hamel (2005). 

A ética é outro fator citado por esses autores, que fundamentam ainda a ação para 

promover ações de transparência e conscientização como articulador do atendimento ao 

controle social e aos anseios da sociedade potiguar, utilizando-se de novas tecnologias de 

informação e comunicação. Isso somente se torna possível com a adoção de novas tecnologias 

de informação e comunicação. A comunicação é estratégica para a instituição, e deve subsidiar 

direta e indiretamente o trabalho do parlamentar, como o exemplo de sistema de apoio ao 

processo legislativo (SAPL) desenvolvido pelo Senado Federal e instalado na ALRN durante o 

advento do planejamento estratégico 2015-2016, utilizado na modernização da secretaria 

legislativa da casa legislativa, como apresentado por Russo (2015, p. 42-44). 

Esse processo tem o objetivo de aperfeiçoar os trabalhos legislativos, mas sobretudo 

facilita nos conceitos de transparência e credibilidade, auxiliando na transmissão e 

conscientização das respostas legislativas facilitando a participação da sociedade no processo 

como um todo, conceito defendido por Bresser-Pereira, Wilheim e Sola (2001). A população 

espera que a ALRN utilize recursos com eficiência para potencializar a utilização de tecnologias 
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e ferramentas dos procedimentos, com foco no diálogo com o cidadão, que evolui o processo 

de debate político tão necessário para a democracia potiguar. 

Desta forma, esses conceitos se complementam com a valorização das atividades 

parlamentares e administrativas com uma comunicação que atue com conceitos de dados 

abertos e compreensíveis, estimulando para isso o desenvolvimento do Estado, da democracia, 

do relacionamento em ambientes virtuais e redes sociais, visando a estabelecer novas formas 

de relacionamento com a sociedade, tudo isso focado na eficiência, eficácia e efetividade, 

conceitos fundamentais para o resultado satisfatório do processo de avaliação do 

direcionamento estratégico proposto e com base em conceitos essenciais da NGP apresentados 

por Bresser-Pereira (1996).  

A Figura 53 apresenta o quadro consolidado desta proposta, entretanto, vale ressaltar 

ainda que para a adoção desta proposta é indispensável a realização de um mapeamento de 

riscos de implantação desta proposta, que pode ser realizado à parte dos objetivos desta pesquisa 

e acrescenta segurança ao gestor público com essa análise de cenários (NOGUEIRA, 2005; 

SILVA, 2005; SHOEMAKER e GUNTHER, 2002; SHOEMAKER, 1992). O levantamento de 

dificuldades e riscos consiste na identificação preliminar dos riscos que possuem mais 

significância para o resultado final da proposta, minimizando assim as incertezas do ambiente 

para a plena e segura execução a partir de regras de decisão como propostas por Antunes (2011) 

a partir do grau de riscos estabelecidos por uma seleção de prioridades (ALMEIDA e 

MENEZES, 2013). 
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Figura 53 - Proposta de Direcionamento Estratégico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta de um modelo de direcionamento estratégico capaz de envolver o 

aprimoramento dos procedimentos legislativos, atendendo os anseios da sociedade com 

garantias de perenidade nas ações administrativas da Assembleia foi atingido com a 

apresentação da proposta realizada a partir das tendências que formaram as diretrizes 

balizadoras. O caso proposto para a Assembleia Legislativa é uma ação específica para as 

análises realizadas para o Poder Estadual do Rio Grande do Norte devido ao fato de ter partido 

de respostas de questionários a servidores, deputados e da sociedade local e está pautado em 

conceitos de Nova Gestão Pública, com foco na eficiência, eficácia e efetividade de ações em 

busca da melhoria da imagem da ALRN.  

Nesse sentido, com a inexistência de teste de consistência do questionário é possível 

ainda validação e manipulação estatística mais aprofundada. Desta vista, é sugerida uma análise 

multivariada, como possibilidade de novas pesquisas, ou seja, a verificação da significância 

estatística que possa identificar se o resultado final encontrado é substancial o bastante para 

garantir o direcionamento estratégico ou se pode ser atribuída ao acaso. Isso poderá servir de 

apoio para a tomada de decisão da ALRN quanto à utilização deste estudo.  

Por outro lado, as análises dos planejamentos estratégicos já realizados demonstram que 

não houve, até o momento, um pensamento a longo prazo e, sim foram efetuados de forma 

emergencial, para atender as demandas da sociedade. Os dados apresentados nos questionários 

demonstram especialmente o momento crítico com a falta de credibilidade da gestão pública 

em qualquer esfera, no caso em tela do parlamento estadual potiguar, e fere a imagem, 

mostrando que a sociedade clama por atenção e participação, mas que não está preparada 

efetivamente para participar do processo e por isso, ferramentas de comunicação, controle 

social e capacitação se tornam importantes para o sucesso do direcionamento estratégico 

apresentado. 

Também se percebe que a equipe gestora do planejamento estratégico da Assembleia 

Legislativa, em oficina técnica realizada sobre monitoramento, avaliou e aprovou as diretrizes 

ora propostas. Entretanto, ressalvam a existência de barreiras que possam prejudicar a 

implementação, ressaltando duas como principais: a entrada em ano eleitoral, daqui menos de 

três meses e a situação de insegurança política vivida pelos parlamentares atrasar ou impedir o 

processo. 

Desta forma, avalia-se que o direcionamento apresentado está pautado em 

oportunidades reais de mudança cultural, aceitação dos servidores da casa legislativa e é 



180 
 

possível de realizar, ainda mais com a existência de monitoramento atual e da possibilidade da 

secretaria de tecnologia da informação e comunicação participar com inovações clamadas por 

esse documento. Nesse sentido, a ALRN já supera obstáculos de crença no planejamento e de 

exemplos de sucesso e capacitação que colocam a eficiência, eficácia e efetividade do 

direcionamento estratégico no quadro de servidores, mas que deve praticar a conscientização 

dos parlamentares sobre os resultados e impactos esperados na gestão administrativa e no 

processo legislativo. 

Infelizmente, esse estudo apresenta um pequeno percentual de respostas da sociedade 

nas respostas, porém não interferem o resultado final. Portanto, caso a proposta não seja 

apreciada pela mesa diretora em um intervalo de tempo curto, pode ser refeito quanto à 

validação do grupo focal da ALRN ou mesmo na execução de novos questionários, ainda mais 

no cenário de incertezas na qual vive a política brasileira com os escândalos que ocorrem 

diariamente. 

Sua contribuição à sociedade potiguar é evidente e necessária, mas um estudo sobre as 

interferências externas no resultado do direcionamento e análise orçamentária são necessários 

para a realização de um planejamento estratégico 2019-2010 que seja orientado por esse 

documento. De qualquer forma, é necessária uma mudança na ALRN e somente com a coragem 

de executar um processo de longo prazo é que será possível atender aos anseios da população. 

Um ponto que ainda pode levar a reflexão e estudo é a periodicidade, visto que existe 

um intervalo de tempo de possibilidades, mas estima-se que qualquer prazo entre 08 e 12 anos 

não alterariam o resultado final do que se espera do legislativo estadual potiguar para que tenha 

uma mudança cultural que culmine num processo de credibilidade capaz de melhorar a imagem 

da casa e fazer com que a Assembleia seja um motivo de orgulho ao povo potiguar. 

Entretanto, para sua realização plena, nota-se a existência de limitações devido ao 

processo de nomeação e desempenho atual, que precisa render ao foco nos resultados e não em 

atitudes políticas para estar de acordo com os conceitos de Nova Gestão Pública que norteiam 

o direcionamento. A Assembleia tem muito a evoluir, e não pode ficar refém de poucos líderes 

que são trocados conforme o cenário político. A sociedade clama por um quadro de 

gerenciamento por diretrizes, capaz de manter a atuação da Assembleia Legislativa 

independente das características políticas que houverem em cada troca de presidência da Casa 

Legislativa. 

Um processo transparente e ético é um primeiro passo para a modernização da casa e 

nada será possível se não houver vontade dos deputados em alterarem esse cenário e 

profissionalizarem o processo legislativo e de apoio. Assim, percebe-se uma necessidade de 
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expansão dos conceitos de accountability para os parlamentares e sua equipe de apoio, bem 

como para os servidores, que devem fazer da Assembleia um modelo sem receios de câmbios 

e inovações tão necessárias para o momento. 

Em relação a crise financeira do Estado, ela pode influenciar, mas em maneira alguma 

será impeditiva ao direcionamento estratégico proposto, isso porque é possível se realizar todo 

e qualquer processo com política de economicidade do gasto público, atrelada aos conceitos de 

eficiência, eficácia e efetividade presente na cultura Também é salutar aumentar a discussão 

sobre a criação de diretrizes pautadas em objetivos com indicadores ao direcionamento 

estratégico para conclusão da avaliação, especialmente das atividades finalísticas da atividade 

parlamentar, com análise quantitativa desses dados. 

Finalmente, esta análise, por mais pautada em referências, é factível de outras 

interpretações, mas a experiência com o grupo focal do planejamento estratégico buscou validar 

esses resultados para que pudessem ser enquadrados dentro da realidade atual do planejamento 

estratégico existente e também da visão dos servidores que atuam com o monitoramento e 

avaliação semanalmente e, portanto, vivenciam o pensamento estratégico da ALRN.  



182 
 

REFERÊNCIAS 

ABRUCIO, F. L. O impacto do modelo gerencial na administração pública: um breve estudo 
sobre a experiência internacional recente. Cadernos ENAP, n. 10, 1997. 
ACKOFF, R. L. Planejamento empresarial. Rio de Janeiro: LTC, 1976. 
AGRANONIK, M.; HIRAKATA, V. N. Cálculo de tamanho de amostra: proporções. Revista 
HCPA, Porto Alegre, v. 31, n. 3, p. 382-388, 2011. 
AKAO, Y. Hoshin Kanri: Policy Deployment for Successful TQM. Productivity Press. 
Cambridge, MA. 1991. 
ALLISON, G. Public and Private Management: Are They Fundamentally Alike in All 
Unimportant Respects? Chapter 6 in Perry, J. and Kraemer, K.. Public Management and 
Private Perspectives, 1979. 
ALMEIDA, A. A.; MENEZES, J. D. F. A importância do planejamento estratégico como 
fator preponderante ao crescimento organizacional. Revista Eletrônica , Lagarto, SE, n. 8, p. 
60-76, setembro 2013. 
ALMG. Projeto de resolução Nº 4.615/2010 - Dispõe sobre o Direcionamento Estratégico 
da ALMG e dá outras providências. ALMG. Belo Horizonte. 2010. 
ANDRADE, F. F. D. O método de melhorias PDCA. Tese (Doutorado). Universidade de 
São Paulo. São Paulo. 2003. 
ANSOFF, H. I. A nova estratégia empresarial. São Paulo: Atlas, 1990. 
ANTUNES, M. C. Maturidade do alinhamento estratégico entre o plano plurianual e os 
órgãos de controle: Um estudo de caso no Ministério Público da União. Universidade de 
Brasília. Brasília, p. 139. 2011. 
ARANTES, R. B.; ABRUCIO, F. L.; TEIXEIRA, M. A. C. A imagem dos Tribunais de 
Contas subnacionais. Revista do Serviço Público, Brasília, v. 56, n. 1, p. 57-83, 2005. 
ARAUJO JUNIOR, J. P. Análise de Stakeholders: um estudo exploratório. Arquivo 
Capturado da Internet. Acesso em 30 ago 2016. 2008. 
ARAÚJO, A. N. S. M. Articulação entre o conceito de governança e as funções de 
planejamento e controle na gestão de políticas públicas. III Congresso Consad de Gestão 
Pública. Madri. 2010. 
ARAÚJO, R. M. D.; GOMES, F. P.; LOPES, A. D. O. B. Pesquisa em Administração: 
qualitativa ou quantitativa? Revista das Faculdades Integradas Vianna Júnior, Juiz de 
Fora, v. 3, p. 151-175, jan-jun 2012. ISSN 1. 
ARRETCHE, M. Dossiê agenda de pesquisa em políticas públicas. 51. ed. [S.l.]: RBCS, v. 
18, 2003. 
ARVESON, P. Translating Performance Metrics from the Private to the Public Sector. 
Balanced Scorecard Institute. Mar. 2002. 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. Direcionamento Estratégico: 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 2010-2020. ALMG. Belo Horizonte. 2010. 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. Projeto de Resolução 4615/2010. 
ALMG. Belo Horizonte. 2010. 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MATO GROSSO. Planejamento Estratégico 2012-
2016. ALMT. Cuiabá. 2012. 



183 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE. Resolução 046/90 - 
Regimento Interno. ALRN. Natal. 2003. 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE. Resolução 050/2012 - 
Organização Administrativa da ALRN. ALRN. Natal. 2012. 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE. Histórico da ALRN, 2017. 
Disponivel em: <http://www.al.rn.gov.br/portal/p/historia>. Acesso em: 15 abr 2017. 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE. Portal da Transparência. 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, 2017. Disponivel em: 
<http://transparencia.al.rn.leg.br/transparencia/servidores.php>. Acesso em: 08 jun. 2017. 
ATTADIA, L. C. L.; CANEVAROLO, M. E.; MARTINS, R. A. Balanced Scorecard: uma 
análise crítica. XXIII Encontro Nac. de Eng. de Produção - Ouro Preto, MG, Brasil, 21 a 
24 de out de 2003, 2003. Disponivel em: 
<http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2003_TR0115_1725.pdf>. Acesso em: 29 abr 
2017. 
AUCOIN, P. Administrative reform in public management: paradigms, principles, paradoxes 
and pendulums. Governance, v. 3, n. 2, p. 115-137, 1990. 
BAPTISTA GALVÃO, S. A importância do estudo sobre a imagem organizacional para as 
unidades de informação e para seus gestores. Biblios, v. 5, n. 19, 2004. 
BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70. 2011. 
BELL, D. N. F.; WRIGHT, R. W. The Impact of Minimum Wages on the Wages of the 
Low Paid: Evidence from the Wage Boards and Councils. Economic Journal. 106, p. 650-
656. 1996. 
BERGUE, S. T. A Absorção de Tecnologias Gerenciais na Administração Pública: o caso 
dos Tribunais de Contas. ANPAD. Rio de Janeiro. 2007. 
BERGUE, S. T. A redução sociológica no processo de transposição de tecnologias gerenciais: 
gestão pela qualidade e certificação ISO9001:2000 no Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 2009. 
BORJA, J. A participação citadina. Espaço e Debates, v. 24, n. 1, 1988. 
BOTELHO, C. R. O. M.; MELO, M. R. M. Planejamento e gestão estratégica na Câmara 
dos Deputados: quebrando paradigmas. Brasília. 2009. 
BOTELHO, C. R. O. M.; MELO, M. R. M. Desafios e soluções para implantação da gestão 
estratégica na Câmara dos Deputados. Brasília. 2010. 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 05 de outubro de 1998 e 
emendas constitucionais. 1988. 
BRESSER-PEREIRA, L. C. Da Administração pública burocrática à gerencial. Revista do 
Serviço Público, v. 47, n. 1, janeiro-abril 1996. 
BRESSER-PEREIRA, L. C. A reforma do Estado dos anos 90: lógica e mecanismos de 
controle. Lua Nova, v. 45, p. 49-96, 1998. 
BRESSER-PEREIRA, L. C. Reforma da nova gestão pública: agora na agenda da América 
Latina, no entanto. Revista do Serviço Público, v. 53, n. 1, p. 5-27, 2014. 
BRESSER-PEREIRA, L. C.; WILHEIM, J.; SOLA, L. Sociedade e Estado em 
transformação. Unesp. [S.l.]. 2001. 



184 
 

BRYSON, J. M. Strategic planning for public and nonprofit organizations: a guide to 
strengthening and sustaining organizational achievement. 3. ed. San Francisco: Jossey-Bass 
Publishers, 2004. 
CAMPOS, V. F. TQC: Controle da Qualidade Total (no estilo japonês). Rio de Janeiro: 
Bloch, 1992. 
CARDOSO JUNIOR, J. C. A reinvenção do planejamento governamental no Brasil. 
IPEA. Brasília. 2011. 
CERTO, S. C.; PETER, J. P. Administração Estratégica: planejamento e implementação da 
estratégia. São Paulo: Makron Books, 1993. 
CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 
COOPER, R. G.; EDGETT, S. J. Ideation for product innovation: what are the best methods? 
PDMA Visions, v. 32, n. 1, p. 12-17, 2008. 
CORMIER, P. M. J. Forças de Porter. In: TARAPANOFF, K. Inteligência organizacional e 
competitiva. Brasília: Editora Universitária de Brasília, 2001. 
CORNETET, J. M. C. A política externa de Dilma Rousseff: contenção na continuidade. 
Conjuntura Austral, v. 5, n. 24, p. 111-150, 2014. 
CORREA, I. et al. Democracia, poder legislativo e mecanismos institucionais participativos. 
Democracia e Referendo no Brasil., Belo Horizonte, Editora UFMG, 2006. 121-155. 
CRISTO, C. M. P. N. Prospectiva estratégica: instrumento para a construção do futuro e para 
a elaboração de políticas públicas. Revista do Serviço Público, v. 54, n. 1, p. 63-78, Jan-Mar 
2003. 
DAUSTER, T. A Fabricação de livros infanto-juvenis e os usos escolares: o olhar de editores. 
Revista Educação/PUC-Rio, n. 49, p. 1-18, nov. 1999. 
DAY, G. S. The market driven organization: understanding, attracting and keeping 
valuable customers. New York: The Free Press, 1999. 
DE PAULA, A. P. P. Por uma nova gestão pública. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015. 
DEMING, W. E. Qualidade: a revolução da administração. São Paulo: Marques Saraiva, 
1990. 
DRUCKER, P. Introdução à administração. São Paulo: Pioneira, 1998. 
DUARTE, R. Pesquisa qualitativa: reflexões sobre o trabalho de campo. Cadernos de 
pesquisa, v. 115, n. 1, p. 139-154, 2002. 
DUFFY, M. E. Methodological triangulation: a vehicle for merging quantitative and 
qualitative research methods. Journal of Nursing Scholarship, v. 19, n. 3, 2007. 
EADIE, D. C. Putting a powerful tool to practical use: The application of strategic planning in 
the public sector. Public Administration Review, v. 43, n. 5, p. 447-452, 1983. 
FABIAN, R. Balanced Scorecard: just another fad? CIO Canada, 1998. Disponivel em: 
<http://www.rfabian.com/D6/FABIAN/BSC/BSC.HTM>. Acesso em: 27 abr 2017. 
FERREIRA, M. M. G. Análise das dificuldades e dos desafios da implementação do 
planejamento estratégico com a metodologia Balanced Scorecard na Secretaria de 
Comunicação Social do Senado Federal. Brasília. 2014. 
FLICK, U. Uma Introdução a Pesquisa Qualitativa. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004. 



185 
 

FLICK, U. Qualidade na pesquisa qualitativa. Coleção Pesquisa Qualitativa. Porto 
Alegre: Artmed, 2009. 
FRIEDMAN, J. Dois séculos de teoria do planejamento: uma visão geral. ENAP, Brasília, v. 
1, p. 69-112, 2006. 
FUKS, M.; FIALHO, F. M. Mudança institucional e atitudes políticas: a imagem pública da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (1993-2006). Opinião Pública, v. 15, n. 1, p. 82-
106, 2009. 
FUKS, M.; PERISSINOTTO, R. M.; SOUZA, N. R. Democracia e participação: os 
conselhos gestores do Paraná. UFPR. Curitiba. 2004. 
GAVAZZONI, A. M. Democracia, Governança e a Cidadania: Desafios para (re)construção 
do Estado. III Encontro de Internacionalização do Conpedi – Madrid. Conpedi Law Review, 
Madri, v. 1, n. 2, p. 101-113, 2016. 
GHELMAN, S. Adaptando o Balanced Scorecard aos preceitos de Nova Gestão Pública. 
84f. (Dissertação de Mestrado Profissional em Sistema de Gestão pela Qualidade Total). 
Universidade Federal Fluminense. Niterói. 2006. 
GIACOMONI, J.; PAGNUSSAT, J. L. Planejamento e Orçamento governamental. ENAP, 
Brasília, p. 193-228, 2006. 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
GUIMARÃES, A. S. et al. GESTÃO ESTRATÉGICA NO PODER LEGISLATIVO: O 
CASO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. E-Legis-Revista 
Eletrônica do Programa de Pós-Graduação da Câmara dos Deputados, Brasília, v. 9, n. 
9, p. 65-83, 2012. 
GUIMARÃES, A. S.; SCHWARTZ, F. P.; SOUZA, J. W. D. Gestão estratégica no Poder 
Legislativo: o caso da Câmara dos Deputados. Revista do Serviço Público, Brasília, v. 63, n. 
1, p. 25-42, 2012. 
HITT, M. A.; IRELAND, D. R.; HOSKISSON, R. E. Administração estratégica: 
competitividade e globalização. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 
HOOD, C. Public Management for All Season?. Public Administration, n. 69, p. 3-19, 1991. 
HOPKINS, W. E.; HOPKINS, S. A. Strategic planning–financial performance relationships 
in banks: A causal examination. Strategic Management Journal, n. 18, p. 635-652, 1997. 
INÁCIO, M.; ANASTASIA, F.; SANTOS, F. Mapeamento de Tendências - Mudanças e 
Inovações no Poder Legislativo no Brasil e no Mundo. Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais. Belo Horizonte. 2009. 
JAEGER, G.; SELZNICK, P. A normative theory of culture. American Sociological Review, 
p. 653-669 , 1964. 
JANN, W.; REICHARD, C. Melhores práticas na modernização do Estado. Revista do 
Serviço Público, v. 53, n. 3, p. 33-52, 2014. 
JICK, T. D. Mixing qualitative and quantitative methods: triangulation in action. 
Administrative Science Quarterly, v. 24, n. 4, p. 602-611, 1979. 
KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. A estratégia em ação: Balanced Scorecard. 32. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 1997. 



186 
 

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. Organizações orientadas para a estratégia: como as 
empresas que adotaram o balanced scorecard prosperam no novo ambiente de negócios. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Campus, 2000. 
KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. Mapas estratégicos: convertendo ativos intangíveis em 
resultados tangíveis. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. Alinhamento utilizando o balanced scorecard para 
criar sinergias positivas. Tradução de Afonso Celso da Cunha Serra. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2006. 
KAYO, E. K.; SECURATTO, J. R. Método Delphi: fundamentos, críticas e vieses. Cadernos 
de Pesquisa de Administração, São Paulo, v. 1, n. 4, p. 51-61, 1o. Sem 1997. 
KISSLER, L.; HEIDEMANN, F. G. Governança pública: novo modelo regulatório para as 
relações entre Estado, mercado e sociedade? Revista de Administração Pública, v. 40, n. 3, 
p. 479-499, 2006. 
KOOIMAN, J. Modern governance: new government-society interactions. Newbury Park. 
Calif.: Sage. 1993. 
KOTLER, P. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e 
controle. 5a. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. D. A. Metodologia cientıfica. 4. ed. São Paulo: Atlas, v. 
3, 2007. 
LAMOUNIER, B.; SOUZA, A. D. As elites brasileiras e a modernização do setor público: 
um debate. São Paulo: Editora Sumaré/FAPESP/Fundação Ford, 1992. 
LETZA, S. R. The design and implementation of the balanced business scorecard: An 
analysis of three companies in practice. Business Process Re-engineering & Management 
Journal, v. 2, n. 3, p. 54-76, 1996. 
LINSTONE, H. A.; TUROFF, M. The delphi method: techniques and applications. London: 
Addison-Wesley, 1975. 
LOBATO, D. M. et al. Estratégias de Empresas. 7. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 
LÖFFLER, E. Governance: Die neue Generation von Staats- und Verwaltungs- modern-
isierung. Verwaltung + Management, v. 7, n. 4, p. 212-215, 2001. 
LOPES, L. H. R. A gestão pelas diretrizes como mecanismo de direcionamento 
estratégico da melhoria contínua: Estudo de caso de uma prestadora de serviço. 
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Campinas, p. 29. 2015. 
MARINI, C. Um decálogo da boa gestão pública: os desafios de um Estado para 
resultados. XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública. Buenos Aires, Argentina. 2008. 
MARTINS, H. F.; MARINI, C. Um guia de governança para resultados na administração 
pública. Brasília: Publix, 2010. 
MARTINS, S.; CKAGNAZAROFF, I. B.; DA COSTA LAGE, M. L. Análise dos Conselhos 
Gestores de Políticas Públicas à luz dos relatórios de fiscalização da Controladoria Geral da 
União. Administração Pública e Gestão Social (APGS), Viçosa, v. 4, n. 2, p. 221-245, 
abr./jun 2012. 
MATUS, C. O plano como aposta. In: GIACOMINI, J.; PAGNUSSAT, J. L. Planejamento e 
Orçamento Governamental. Brasília: ENAP, 2006. p. 115-144. 



187 
 

MAYER, M. C.; WHITTINGTON, R. Strategy, Structure and Systemness: National 
Institutions and Corporate Change in France, Germany and the UK, 1950-1993. 
Organization Studies, v. 20, n. 6, p. 933-959, 1999. 
MERTON, R. K. Teoria e struttura sociale. Bologna: Il Mulino, 1959. 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. Planejamento Estratégico 2012-2015. Brasil. 
Brasília. 2012. 
MINTZBERG, H. The rise and the fall of strategic planning. Free Press, New York, 1994. 
MINTZBERG, H. Safári de estratégia: um roteiro pela selva do planejamento estratégico. 
Porto Alegre: Bookman, 2010. 
MINTZBERG, H.; AHLSTRAND, B.; LAMPEL, J. Safári de Estratégia. Porto Alegre: 
Bookman, 2000. 
MORGAN, D. Focus group as qualitative research. Sage Publication. Newbury Park. 1998. 
NOGUEIRA, A. R. R. Novas tecnologias de informação como fatores propulsores de 
empreendedorismo. Projeto de Pesquisa do CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. Instituto COPPEAD de Administração. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, p. 363. 2005. 
NORREKLIT, H. The balance on the balanced scorecard – a critical analysis of sone of its 
assumptions. Management Accounting Research, v. 11, p. 65-88, 2000. 
NUNES, E. A gramática política do Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. 
OCDE. The OCDE Jobs Study. OCDE. Paris. 1998. 
OLIVEIRA, B.; CAMPOMAR, M. C.; LUIS, C. Posicionamento Estratégico em Turismo: o 
caso Sabre Brasil. Turismo em Análise, v. 19, n. 1, p. 64-84, maio 2008. 
OLIVEIRA, D. D. P. R. Planejamento Estratégico – Conceitos, Metodologia, Práticas. 30. 
ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
OLIVEIRA, D. S. S. D. A organização do processo legislativo na Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Norte. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Natal. 2005. 
OLIVIERA, A. A. D. Adaptando o Balanced Scorecard ao sistema de compras da base 
aérea de Natal. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Natal. 2016. 
OSBORNE, D.; GAEBLER, T. Reinventando o governo: como o espírito empreendedor 
está transformando o setor público. Mh Comunicação. Rio de Janeiro. 1994. 
OTA, E. T. Os desafios para o uso do planejamento estratégico nas organizações 
públicas: uma visão de especialistas. Tese de Mestrado. Escola Brasileira de Administração 
Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro. 2014. 
PALUDO, A. V.; PROCOPIUCK, M. Planejamento governamental: Referencial teórico, 
conceitual e prático. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
PAZ, P. H. F. D. Um Estudo Da Avaliação Da Gestão Pública Baseada Na Experiência 
De Governos Estrangeiros Com a Utilização Do Balanced Scorecard. Dissertação de 
Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade 
Federal de Pernambuco. Recife. 2003. 



188 
 

PAZIN, M. C. D. C. Produção documental do legislativo no império-gênese e tipologia: o 
caso da assembleia legislativa provincial de São Paulo (1835-1889). Tese de Doutorado. 
Universidade de São Paulo. São Paulo. 2005. 
PEREZ DIAZ, V. Retorno de la sociedad civil. IEE. 1987. 
POISTER, T. H.; STREIB, G. D. Strategic management in the public sector: Concepts, 
models, and processes. Public Productivity & Management Review, n. 23, p. 308-325, 
1999. 
POLLITT, C.; BOUCKAERT, G. Avaliando reformas da gestão pública: uma perspectiva 
internacional. Revista do Serviço Público, v. 53, n. 3, p. 5-30, 2002a. 
PORTER, M. E. Estratégia Competitiva. Rio de Janeiro: Campus, 1986. 
PORTER, M. E. The State of Strategic Thinking. Economist, May 23 1987. 
PORTER, M. E. Competição: estratégias competitivas essenciais, Rio de Janeiro, n. 4, 1989. 
PORTER, M. E. Competição: estratégias competitivas essenciais. Rio de Janeiro: Campus, 
1999. 
PORTER, M. E. Como as forças competitivas moldam a estratégia. In: PORTER, M. E. 
Competição: estratégias competitivas essenciais. Rio de Janeiro: Campus, 1999a. 
PORTER, M. E. O que é estratégia? In: PORTER, M. E. Competição: estratégias 
competitivas essenciais. Rio de Janeiro: Campus, 1999b. 
PRAHALAD, C. K.; HAMEL, G. Competindo pelo Futuro. 23. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
Campus, 2005. 
REIS, M. Gestão estratégica na área legislativa da Câmara dos Deputados. Cadernos da 
Escola do Legislativo, Belo Horizonte: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
v. 13, n. 21, p. 179-213, jan./jun 2012. 
REZENDE, F. Planejamento no Brasil: auge, declínio e caminhos para a reconstrução, 2010. 
RHODES, R. A. W. Understanding governance: policy networks, governance, reflexivity 
and accountability. Open University Press. Buckingham, Philadephia. 1997. 
RIO GRANDE DO NORTE. Constituição Estadual. Promulgada em 1989 e ementas 
posteriores. 1989. 
RIVERA, F. J. U.; ARTMANN, E. Planejamento e gestão em saúde: flexibilidade metológica 
e agir comunicativo. Cien Saude Colet, v. 4, n. 2, p. 355-365, 1999. 
ROEST, P. The golden rules for implementing the balanced business scorecard. 
Information Management & Computer Security. MCB University Press. 1997. 
ROYO, S. D. Conceptos Básicos de Gestión de Servicios en el Entorno Público. Gestión de 
Servicios Públicos: Estrategias de Marketing e Calidad, 1999. 15-33. 
RUSSO, C. E. A. Planejamento Estratégico da Assembleia Legislativa do Rio Grande do 
Norte para o biênio 2015/2016. 1. ed. Natal: Jovens Escribas, 2015. 
RUSSO, C. E. A. Planejamento Estratégico da Assembleia Legislativa do Rio Grande do 
Norte para o biênio 2017-2018. 1. ed. Natal: Jovens Escribas, 2017. 
RUSSO, C. E. A. et al. Avaliação da eficiência: caso do projeto Assembleia Cidadã - Rio 
Grande do Norte, Brasil. In: RUSSO, C. E. A. Caderno de Estudos Legislativos. Natal: 
Jovens Escribas, 2017. p. 113-163. 



189 
 

RUSSO, C.; DIAS, T. Diretrizes da construção do primeiro planejamento estratégico da 
Assembleia Legislativa do Rio Grand do Norte - Brasil. VII Congreso Internacional en 
Gobierno, Administración y Políticas Públicas GIGAPP. (Madrid, España) del 3 al 5 de 
octubre de 2016. Madrid. 2016. 
SANGER, M. Supporting the balanced scorecard. Work Study, MCB University Press, v. 47, 
n. 6, p. 197-200, 1998. 
SANTOS, L. A. D.; CARDOSO, R. L. D. S. Avaliação de desempenho da ação 
governamental no Brasil: problemas e perspectivas. Trabalho apresentado e vencedor do 
1º Lugar no XV Concurso de Ensayos del CLAD “Control y Evaluación del Desempeño 
Gubernamental”. Caracas. 2001. 
SANTOS, M. H. D. C. Governabilidade, governança e capacidade governativa: algumas 
notas. MARE/ENAP, Brasília, p. 20, 1996. 
SARAVIA, E. Contratos de gestão como forma inovadora de controle das organizações 
estatais. X Congresso del CLAD. Santiago, Chile. 2005. 
SCHENDEL, D.; HOFER, C. W. Strategic management: A new view of business policy 
and planning. Little: Brown, 1979. 
SCHIEMANN, W.; LINGLE, J. H. Bullseye!: hitting your strategic targets through high-
impact measurement. New York: Free Press - Simon and Schuster Inc, 1999. 
SECCHI, L. Modelos organizacionais e reformas da administração pública. Revista de 
Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 43, n. 2, p. 347-369, 2009. 
SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. Planejamento Estratégico 
2010-2018: Memória do processo de definição das diretrizes estratégicas da Secretaria 
Especial de Comunicação Social. Senado Federal. Brasília. 2010b. 
SHOEMAKER, P. J. H. How to link strategic vision to core capabilities. Sloan Management 
Review, p. 67-81, 1992. 
SHOEMAKER, P. J. H.; GUNTHER, R. E. Profiting from uncertainty: strategies for 
succeeding no matter what the future brings. New York: The Free Press, 2002. 
SILVA, E. R. D. A sofisticação da gestão e o direcionamento estratégico no setor de 
cinema: um estudo exploratório no segmento produtor. Dissertação de Mestrado. Instituto 
COPPEAD de Administração. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, p. 363. 
2005. 
SILVEIRA, H. F. H. Internet, governo e cidadania. Revista Ciência da Informação, Brasília, 
v. 30, n. 2, p. 80-90, mai-ago. 2001. 
SLEMIAN, A. Delegados do chefe da nação: a função dos presidentes de província na 
formação do Império do Brasil (1823-1834). Almanack braziliense, p. 20-38, 2007. ISSN 6. 
SOARES, F. D. M. Legística e desenvolvimento: a qualidade da lei no quadro da otimização 
de uma melhor legislação. Cadernos da Escola do Legislativo, Belo Horizonte: Assembleia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 9, n. 14, p. 7-34, jan./dez. 2007. 
SOUZA, D. L. D. Planejamento Estratégico em organizações públicas, 2010. Disponivel em: 
<http://portal3.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/biblioteca_tcu/biblioteca_digi
tal/Planejamento_estrat%C3%A9gico_em_organiza%C3%A7%C3%B5es_p%C3%BAblicas.
pdf>. Acesso em: 24 out 2016. 



190 
 

SOUZA, D. V.; ZIONI, F. Novas perspectivas de análise em investigações sobre meio 
ambiente: a teoria das representações sociais e a técnica qualitativa da triangulação de dados. 
Saúde e Sociedade, v. 12, n. 2, p. 76-85, jul./dez. 2003. 
SOUZA, R. Metodologia para desenvolvimento e implantação de sistemas de gestão da 
qualidade em empresas construtoras de pequeno e médio porte. Tese (Doutorado). Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 387. 1997. 
SUBIRATS, J.; QUINTANA, I. Hacia la segunda descentralización en España ¿son los 
municipios parte de la solución? los claroscuros de la descentralización local. 
Universidad Autónoma de Barcelona. [S.l.], p. 1-60. 2005. 
SWEDBERG, R. Max Weber and the idea of economic sociology. Princeton University 
Press. New Jersey. 2000. 
TAPAJÓS, V. História Administrativa do Brasil: organização política e administrativa 
do império. FUNCEF. Brasília. 1984. 
TEIXEIRA, J. C.; NASCIMENTO, M. C. R.; ANTONIALLI, L. M. Perfil de estudos em 
Administração que utilizaram triangulação metodológica: uma análise dos anais do 
EnANPAD de 2007a 2011. Revista de Administração, São Paulo, v. 48, n. 4, p. 800-812, 
out./nov./dez. 2013. 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Planejamento estratégico: construindo o TCU do 
futuro, 2011. Disponivel em: 
<http://portal3.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/planejamento_gestao/planejamento2011/Su
m ario%20Executivo.pdf>. Acesso em: 26 mar 2017. 
VALADARES, J. L.; EMMENDOERFER, M. L. Cargos de livre nomeação: reflexões com 
base no empreendedor público em um estado-membro do Brasil. Revista de Administração 
Contemporânea, n. 16(5), p. 723-743, 2012. 
VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2004. 
VERGARA, S. C. Método de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 2005. 
WEBER, M. Ensaios de sociologia. Rio de Janeiro: Guanabara, v. 5, 1982. 
WILSON, I. The state of strategic planning: What went wrong? What goes right?. 
Technological Forecasting and Social Change, v. 37, n. 2, p. 103-110, 1990. 
  



191 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICES



192 
 

APÊNDICE 01 – QUESTIONÁRIO AOS SERVIDORES DA ALRN 

 



193 
 

APÊNDICE 02 – QUESTIONÁRIO AOS DEPUTADOS ESTADUAIS 

 
  



194 
 

APÊNDICE 03 – QUESTIONÁRIO À SOCIEDADE POTIGUAR 

 


	1 INTRODUÇÃO
	1.1 Diagnóstico Situacional
	1.2 Definição dos Objetivos
	1.3 Justificativa

	2    REVISÃO DE LITERATURA
	2.1 Gestão Pública
	2.2 Direcionamento Estratégico
	2.2.1 Planejamento Estratégico
	2.2.2 Conceitos e Definições
	2.2.3 As ferramentas para o direcionamento e planejamento estratégicos
	2.2.4 A utilização do Planejamento Estratégico pelo Poder Legislativo
	2.2.5 Análise crítica do Planejamento Estratégico da ALRN


	3 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE
	4  DIAGNÓSTICO E ANÁLISE NA ASSEMBLEIA
	4.1 Questionários
	4.2 Número de questionários por categoria
	4.2.1 Servidores da ALRN
	4.2.2 Deputados Estaduais
	4.2.3 Sociedade Potiguar

	4.3 Tratamento dos questionários
	4.4 Perfil das amostras
	4.5 Imagem institucional
	4.6 Desempenho da ALRN
	4.7 Caracterização do Planejamento Estratégico – Forças e Fraquezas
	4.8 Visão de futuro – Perspectivas de oportunidades e ameaças

	5 ANÁLISE DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017-2018
	5.1 Monitoramento do Planejamento Estratégico da ALRN

	6 CONCEPÇÃO DO DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO
	6.1 Mapeamento de tendências para o Poder Legislativo Estadual
	6.1.1 Tendências a partir dos questionários
	6.1.2 Tendências a partir do Planejamento Estratégico 2017-2018
	6.1.3 Consolidação das tendências

	6.2 Definição de periodicidade

	7 PROPOSTA DE DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO
	8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS
	APÊNDICE 01 – QUESTIONÁRIO AOS SERVIDORES DA ALRN
	APÊNDICE 02 – QUESTIONÁRIO AOS DEPUTADOS ESTADUAIS
	APÊNDICE 03 – QUESTIONÁRIO À SOCIEDADE POTIGUAR

