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Prefácio

Compreender a relação entre indivíduos e instituições 
é desvendar os mistérios no desenvolvimento das sociedades.

Fundamental para a consolidação do desenvolvimento 
são as instituições, ou seja, as regras formais e informais do 
jogo de funcionamento da sociedade, uma vez que a evolu-
ção das regras predeterminam e condicionam o desenvolvi-
mento socioeconômico e político de uma sociedade.

Não temos tempo, nem direito de sermos ineficientes.
O princípio constitucional da eficiência impulsiona a 

Administração Pública a rever a forma de atuação e a alterar 
a estrutura de funcionamento, exigindo de seus integrantes 
a avaliação periódica da qualidade dos serviços que prestam 
à sociedade.

Falamos pois de Planejamento e Gestão de uma Estra-
tégia de Desenvolvimento...

Na sua raiz semântica, estratégia significa “ESTABE-
LECER CAMINHOS”.

Estratégia envolve as questões relativas ao caminho de-
terminado e também ao processo de se determinar o caminho.

Planejar não é um fim em si mesmo, mas um instru-
mento dinâmico de gestão.

Os planos precisam ser traduzidos em ações compe-
tentes que produzam os resultados almejados: são as ações 
que criam a realidade.

Assim, como decorrência de um planejamento e ges-
tão estratégicos bem definidos e ajustados aos interesses da 



sociedade, precisamos buscar uma “Administração de Re-
sultados” que objetive resultados positivos e com impacto 
na coletividade. Um modelo de Administração focada nos 
resultados produzidos, cujos órgãos atuam segundo critérios 
de economia, de eficácia e de eficiência, recorrendo à fixação 
de metas e objetivos e aos indicadores de performance.

A Administração Pública deve prestar contas à comuni-
dade pelos recursos econômicos gastos, pelas expectativas que 
cria (responsiveness) e pelas ações que executa (accountability).

A boa governança (good governance) exige, pois, que os 
agentes administrativos e os responsáveis pela direção po-
lítica da administração pública tenham um dever de pres-
tação de contas pelo que fazem, pelas decisões que tomam, 
mas também pelo que deixam de fazer (omissão).

Sob esta base, faz-se necessário criar um compromis-
so incessante e intransigente com a eficiência das políticas 
públicas voltadas ao desenvolvimento, sendo inarredável 
considerar quanto nos deve ser cara a obstinação pelo Plane-
jamento e Gestão de um sistema socialmente eficiente.

Esse processo deve ser participativo, firmemente mar-
cado pela transparência e compromissado com resultados 
socialmente estruturantes.

Pois bem, esse é o intuito maior do presente livro: 
construir sinergias.

A Dra. Ana Cristina propõe caminhos e estratégias 
que impactam diretamente a prestação de serviço mais ágil 
e eficiente.

Uma obra que se recomenda pelos seus propósitos e 
conteúdo de modo que possamos estabelecer uma gestão pú-
blica mais ativa e eficaz.

Será uma instigante leitura...

Ministro José Barroso Filho
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