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APRESENTAÇÃO

 A implantação do modelo de gestão pautada 
no Planejamento Estratégico e na Gestão por Resul-
tado é meta da Escola de Governo do Estado do Ma-
ranhão - EGMA. Tal iniciativa visa a implementação de 
ações de modernização administrativa, buscando am-
pliar o atendimento às demandas das secretarias, ór-
gãos da administração estadual e dos agentes públicos. 
 Assim, a Escola de Governo, no propósito de cum-
prir sua relevante missão, dá início a um novo ciclo de 
gestão, para o horizonte 2020-2022, ensejando avaliar 
e aperfeiçoar as práticas atuais, tornar o planejamento 
um instrumento efetivo de gestão, permeando sistema-
ticamente todas as atividades institucionais, de modo a 
fortalecer a profissionalização dos  agentes públicos e 
contribuir com a modernização e inovação  da  gestão. 
 Diante do exposto, o planejamento estratégico 
foi construído com os diversos setores da Escola, a fim 
de garantir que todos os colaboradores tenham pro-
priedade e estejam engajados nesse processo de trans-
formação do modelo de gestão, representando, assim, 
um marco para a gestão da EGMA na dimensão do de-
senvolvimento da política de formação de pessoal, ino-
vação e modernização em gestão do conhecimento.
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1. FORTALECENDO A CULTURA 
DO PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO

 A gestão pública tem enfrentado a necessidade de promo-
ver mudanças no seu modo de governar em função das transforma-
ções econômicas, políticas e sociais decorrentes das demandas oriun-
das do Estado contemporâneo e da Sociedade Civil organizada e, 
para isso, recorre, cada vez mais, a ferramentas e metodologias avan-
çadas com o intuito de oferecer serviços de qualidade à população. 
 A redução da desigualdade social, os gargalos de infraestrutura, o 
crescimento constante da demanda por serviços básicos de qualidade, em 
especial para a educação, saúde, mobilidade, moradia, trabalho e seguran-
ça, assim como a produção e a economia, impõem novos desafios ao Es-
tado, cujas respostas passam, necessariamente, pelo âmbito da criação e 
do aperfeiçoamento de políticas públicas, da capacidade de planificação e 
desdobramento estratégico, bem como da formação dos agentes públicos.    
 Consequentemente, o que se observa nas sociedades contem-
porâneas em geral e no Brasil, em particular no Estado do Maranhão, é 
um movimento crescente de incremento da demanda pelo aperfeiço-
amento dos modelos de planificação, por metodologias inovadoras de 
gestão pública e de monitoramento e avaliação de políticas públicas, 
com foco na melhoria da oferta dos serviços públicos para a população.  
 Nesse sentido, a modernização e melhoria dos serviços públicos são os 
principais desafios impostos ao Governo do Estado do Maranhão, conforme 
destacado no Plano de Governo 2019/2022 e no Plano Plurianual 2020/2023. 
Um governo transparente, equitativo, responsável e comprometido com o 
modelo de desenvolvimento que articula no mesmo espaço e tempo, a de-
mocracia; o cuidado com as pessoas e a garantia dos seus direitos; a respon-
sabilidade com o bem público e a modernização da gestão, com coerência, 
foco no trabalho e nos resultados, demandam dos gestores e do coletivo de 
agentes públicos a capacidade de planejar, monitorar e avaliar as políticas.
 Dessa forma, o Planejamento Estratégico constitui-se como ins-
trumento fundamental da ação de Governo e pode orientar com cla-
reza a atuação dos agentes públicos na formulação e na implementação 
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das políticas públicas. De acordo com Oliveira (2012), o planejamen-
to é conceituado como uma metodologia administrativa que permi-
te diagnosticar e analisar as situações atuais, de estabelecer resulta-
dos, objetivos e metas a serem alcançados pelas organizações e de 
delinear ações e estratégias para alcançar estes resultados, bem como 
estabelecer leis, normas e políticas que servem de sustentação a esse 
procedimento administrativo, em nível estratégico, tático e operacional. 
 Desta forma, o desafio de modernizar a gestão com ênfase na pres-
tação do serviço público de qualidade e no atendimento orientado às 
pessoas e suas demandas pressupõe, necessariamente, um plano claro 
que possa ser desenvolvido a partir de uma perspectiva do real objetivo 
a ser alcançado e uma sólida formação profissional dos agentes públicos.
 Assim, a Escola de Governo tem, como política estratégica, a pro-
moção de ações formativas para fazer frente às necessidades dos órgãos 
de dotarem os agentes públicos com novas competências administrativas, 
com as condições de dominar os aspectos teóricos e práticos do processo 
de elaboração de políticas públicas a ponto de serem capazes de utilizá-
-lo como ferramenta da mudança social, econômica e política; e atuar de 
maneira eficiente no cotidiano, com pensamento estratégico bem direcio-
nado e fazendo com que a estrutura estatal seja cada vez mais eficiente, 
eficaz e efetiva com a utilização correta de um planejamento estratégico.
 Para tanto, a EGMA tem realizado um intenso trabalho de estrutu-
ração de instrumentos norteadores que tratam da sua atuação, organiza-
ção e funcionamento, como a elaboração do Planejamento Plurianual/PPA, 
Planejamento Estratégico/PE e Projeto Político Pedagógico/PPP. Portanto, 
vale destacar que em decorrência do seu trabalho e suas potencialidades, 
encontra-se bem posicionada para ocupar um lugar estratégico no campo 
da gestão pública. 
 Assim, o Planejamento Estratégico da Escola de Governo representa 
o conjunto de definições estruturantes do trabalho a ser desenvolvido pela 
Escola, que reflete suas escolhas institucionais no que se refere à sua for-
ma de atuação, linhas de trabalho, condições de desempenho e resultados 
em governo. E como tal deverá ser o elemento norteador dos projetos e 
demais ações que serão desenvolvidas pela Instituição ao longo do período 
de 2020 a 2022.
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2. O PROCESSO 
DE PLANEJAMENTO 
DO ESTADO DO MARANHÃO

2.1. Processo de Planejamento

 O Plano Plurianual (PPA) é o principal instrumento do planejamento 
público governamental. Conforme documento que compõe o Plano Pluria-
nual 2020-2023 do Governo do Maranhão por meio da Secretaria Adjunta 
de Planejamento e Orçamento, a elaboração do PPA deve observar estrita-
mente os normativos contidos nas Constituições Federal e Estadual, bem 
como demais regras que disciplinam a atividade de planejamento governa-
mental, pois ele materializa o planejamento de médio prazo por meio de 
programas e ações, com suas respectivas metas e indicadores, alinhados aos 
eixos, diretrizes e objetivos estratégicos a serem executados pelos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário (MARANHÃO, 2019).
 A construção do Plano de Governo da gestão do Governador Flávio 
Dino iniciou por meio do processo denominado “Diálogos pelo Maranhão” 
realizado no ano de 2014 com forte participação popular o que resultou na 
elaboração do Programa de Governo 2015-2018. Este processo de escuta 
culminou em um conjunto de iniciativas estruturantes com o objetivo de 
modificar a realidade do Estado, materializado em 65 compromissos, que 
“representaram a grande força motriz” (MARANHÃO, 2019, p. 9) da atuação 
do Governo durante o primeiro mandato. 
 A metodologia de planejamento adotada no primeiro mandato foi 
base para elaboração do PPA 2020 – 2023 tendo como premissas três pilares 
visíveis na primeira gestão: “Equilíbrio Fiscal, Direitos Humanos e Probida-
de Administrativa” (MARANHÃO, 2019, p. 10). Tomando como referência 
esses três pilares, a elaboração deste PPA buscou soluções concretas para 
o fortalecimento de uma gestão pública baseada na transparência, eficiên-
cia, responsabilidade fiscal e participação social. Para isto, foram aplicados 
avanços metodológicos importantes ao PPA, exigindo do planejamento um 
caráter abrangente e multidisciplinar (MARANHÃO, 2019).
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 Para a etapa de planejamento 2020-2022, foram realizados seminá-
rios setoriais temáticos, rodadas de conversas com pesquisadores sobre 
políticas públicas, também foram utilizados documentos de diferentes cate-
gorias de profissionais e partidos políticos, para que as novas 65 propostas, 
organizadas organizadas em quatro eixos estratégicos (Enfrentar as Injus-
tiças Sociais, Cuidar Bem Do Dinheiro Público e Modernização da Gestão,
Desenvolvimento para Todos, Ampliar a Infraestrutura e Logística), refletis-
sem os compromissos assumidos com a sociedade maranhense durante os 
dois períodos  eleitorais (MARANHÃO, 2019).
 Além da importância do Programa de Governo para a elaboração do 
PPA 2020-2023, a sua construção incorporou outros componentes estraté-
gicos advindos de compromissos adotados em âmbito internacional, regio-
nal e local, por meio da adesão aos Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS), ao Selo UNICEF, Consórcio do Brasil Central (BrC), Consórcio da 
Amazônia Legal e o Consórcio do Nordeste e deu-se continuidade ao Plano 
Mais IDH, que tem como objetivo promover a superação da extrema pobre-
za e das desigualdades sociais no meio urbano e rural (MARANHÃO, 2019).
 Assim, essa composição de iniciativas definiram as Agendas Estratégi-
cas de Governo, que contribuíram significativamente para qualificar os ob-
jetivos traçados no PPA 2020-2023. Tais iniciativas evidenciaram objetiva-
mente o empenho do Governo do Estado em se manter “atuante no âmbito 
nacional e atentos às temáticas internacionais (MARANHÃO, 2019, p. 11).
 Neste processo de planificação, vale destacar que um dos grandes 
avanços metodológicos, veio da:

Realização de 35 audiências públicas em todas as regiões de planejamen-
to do Maranhão, configurando a maior mobilização já realizada no Esta-
do. Esse processo intitulado Orçamento Participativo, além de legitimar o 
planejamento do Estado, por meio da definição de demandas prioritárias 
pela população, simboliza o caráter inclusivo deste governo, que a coloca 
no centro das decisões e das formulações de políticas públicas
(MARANHÃO, 2019, p. 11).

Um outro destaque inovador do PPA:
Revela-se no maior rigor metodológico para a construção dos programas 
e ações dos órgãos de governo, como produto das orientações do Manual 
de Critérios para a Elaboração de Políticas Públicas. Este instrumento nor-
mativo, elaborado e instituído em 2019 pela equipe do governo do Estado 
do Maranhão, compreende todas as etapas de uma política pública, desde 
sua concepção, formulação, implementação, monitoramento, avaliação 
e controle. Com isso, as Secretarias e órgãos administrativos seguiram a 
orientação para construção de programas alinhados ao princípio de me-
lhoria da qualidade do gasto público, aspecto essencial em face às dificul-
dades fiscais que o país atravessa (MARANHÃO, 2019, p. 11).
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 Além desses aspectos, vale ressaltar que o PPA adotou o con-
ceito da transversalidade para permitir enxergar como diversos ór-
gãos setoriais em diferentes níveis de governo agem “sobre um mesmo 
público ou um mesmo tema” (MARANHÃO, 2019, p. 32) e perce-
ber como políticas diferentes se articulam num mesmo âmbito. Essa 
abordagem, adotada pelo Governo do Maranhão, representou uma 
inovação para o monitoramento a avaliação de políticas públicas.

 Outro aspecto importante do Planejamento foi a utilização do concei-
to da intersetorialidade, como uma “ferramenta de coordenação de ações 
de natureza diferente para um mesmo objetivo” (MARANHÃO, 2019, p. 33) 
que, na prática, permite o envolvimento entre políticas públicas formatadas 
por mais de um órgão e/ou entidade pública. “As etapas de construção do 
PPA 2020-2023 promoveram essa interação entre diferentes órgãos da ad-
ministração estadual. Com efeito, a expectativa para o próximo quadriênio 
é de maior sinergia e mitigação da sobreposição de esforços” (MARANHÃO, 
2019, p. 33).

2.2.  Metodologia Aplicada

 Metodologicamente, o PPA 2020-2023 foi subdividido em três 
dimensões: 

A Dimensão Estratégica – referindo-se ao arcabou-
ço que compõe as Orientações Estratégicas de Governo; 
A Dimensão Tática – agrega componentes que proporcionam mais ro-
bustez e transparência à atuação dos órgãos da administração es-
tadual (denominados órgãos setoriais), especialmente fortalecen-
do suas identidades institucionais. É também no campo tático que 
se aborda o aspecto regionalizado que deve ser conferido ao PPA;
A Dimensão Operacional – que diz respeito aos aspectos conceituais do 
PPA e a forma de operação das etapas que levaram à elaboração dos pro-
gramas, ações e subações que compõem o PPA. (MARANHÃO, 2019, p. 25).

Para o PPA 2020-2023 foram mapeados, inicialmente, as seguintes temáticas 
transversais: Desenvolvimento Rural e Sustentável; Economia Solidária e Cria-
tiva; Pobreza e Extrema Pobreza; Assentamentos Rurais; Segurança Alimen-
tar e Nutricional; Usos Múltiplos da Água. Quanto aos públicos transversais, 
têm-se: Comunidade Quilombola, Comunidade Tradicional, Igualdade Racial 
e outros povos; Criança e Adolescente; Juventude; Mulheres; Pessoa com De-
ficiência; Pessoa Idosa; População em Situação de Rua; População LGBTI+ e 
Povos indígenas (MARANHÃO, 2019, p. 32-33).
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 Estas três dimensões se relacionam entre si e se configuram como in-
sumos para elaboração do PPA 2020-2023, conforme ilustração da Figura 1.

Figura 1.Relação entre os insumos para o PPA 2020-2023

Fonte: SEPLAN/MA.
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3. A ESCOLA DE GOVERNO 
DO ESTADO DO MARANHÃo
 
 A Escola de Governo do Maranhão – EGMA é uma instituição in-
tegrante da estrutura organizacional da Secretaria de Estado da Gestão, 
Patrimônio e Assistência dos Servidores do Maranhão – SEGEP. Oferece 
formação e aperfeiçoamento aos servidores públicos estaduais do Mara-
nhão, cabendo-lhe também o desenvolvimento de novos produtos, ser-
viços ou processos destinados a tecnologias de gestão que aumentem a 
eficácia e a qualidade dos serviços prestados pelo Estado aos cidadãos.
 A Escola foi criada inicialmente como Escola de Gestão Pública do 
Maranhão - EGP – MA, por meio do decreto 14.203 de 04/10/1994 e regu-
lamentada pelo Decreto 15.038 de 08 de maio de 1996.
 Observa-se que ao longo de sua história, a Escola de Governo do Ma-
ranhão passou por várias mudanças na sua regulamentação estrutural, de 
competências e atribuições, deixando de construir instrumentos normati-
vos voltados para o desenvolvimento de um programa de formação de pes-
soal articulada com a promoção de projetos, estudos e pesquisas inovado-
ras com foco na solução de problemas complexos da Gestão Pública, o que 
resultou no enfraquecimento do papel que a Escola de Governo deveria 
desempenhar no Estado do Maranhão. 
 Conforme constatamos no Decreto 15.038 de 8 de maio de 1996, a 
EGMA foi criada com a missão de promover, estudos e pesquisas adminis-
trativas, conceber tecnologias e desenvolver modelos, sistemas, métodos, 
ferramentas, processos, produtos e serviços gerenciais, criar as bases ma-
teriais e as condições necessárias e suficientes para a profissionalização do 
organismo, das atividades e do capital humano do setor público.
 Na  estrutura organizacional mais recente, fixada no Decreto nº 
33.845 de 28 de fevereiro de 2018, a Escola de Governo  do Maranhão tem 
como competência: Elaborar, executar, coordenar e avaliar programas de 
desenvolvimento contínuo dos servidores públicos do Estado, visando pro-
fissionalizar o organismo público; Especializar servidores públicos ocupan-
tes de cargos de nível superior, em nível de pós graduação, lato sensu e 
outros para o desempenho de funções de alta direção e alta gerência na 
administração pública; Pesquisar, criar e desenvolver novos produtos insti-
tucionais; Promover eventos de conteúdo e natureza técnica, , educacional 
e cultural, voltados para a implementação de mudanças e experimentação 
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de novos modelos administrativos e de capacitação profissional; Pro-
mover articulação com organismos nacionais, internacionais e das es-
feras federal, estadual e municipal e com entidades não governamentais 
para formação de parcerias de cooperação técnica, voltadas para a ele-
vação da capacidade gerencial, produção de novas tecnologias e desen-
volvimento do potencial humano no âmbito da administração pública.
 A atual gestão da Escola, em 2019, manteve seu compromisso de 
formar os servidores em áreas estratégicas do Governo Estadual e am-
pliou o leque de atividades no campo da modernização da gestão públi-
ca, além da promoção de novos eventos de natureza técnica e educacional 
voltados para elevação do nível de capacidade gerencial dos servidores.
 A universalização da oferta das atividades formativas da EGMA tam-
bém foi uma prioridade de atuação em 2019 por meio da criação e implemen-
tação da EGMA Virtual – Plataforma de Ensino a Distância, que entrou em 
funcionamento no dia 6 de novembro e já conta com 5 (cinco) cursos disponi-
bilizados a todos os servidores estaduais. No campo da Inovação, foi desen-
volvido em cooperação com as Secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação 
– SECTI, Secretaria Adjunta de Tecnologia da Informação – SEATI e Fundação 
de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Ma-
ranhão – FAPEMA a construção do Laboratório de Inovação em Governo – 
LABIGOV, que tem como objetivo desenvolver junto aos órgãos e secretarias 
da administração estadual, soluções para os  problemas complexos apresen-
tados, por meio de metodologias  inovadoras e prototipagem de projetos. 
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 Dentro da política institucional, buscou-se uma aproximação direta 
com todos os órgãos do Governo Estadual, o que acarretou a consolidação de 
uma série de parcerias que se concretizaram no ano corrente, bem como numa 
maior compreensão das demandas formativas específicas de cada órgão. 
 Com a finalidade de aumentar a eficiência e eficácia dos recursos dis-
poníveis à EGMA, foi realizado um intenso trabalho de estruturação dos do-
cumentos norteadores, que tratam da organização e funcionamento da Es-
cola, como o Planejamento Plurianual e o Projeto Político Pedagógico, tendo 
um importante papel na implementação de novas metodologias de ensino e 
aprendizagem, dialogando com o que há de mais avançado na área da Ges-
tão Pública.
 Assim, a EGMA apresentou, ao final de 2019, bons resultados quanti-
qualitativos, como:  5.212 agentes públicos atendidos com atividades 
formativas, a implantação da EGMA Virtual, além de outras ações estratégicas 
de melhoria da formação do servidor e modernização da administração 
pública.
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4. PLANO ESTRATÉGICO 
DA ESCOLA DE GOVERNO 
DO MARANHÃO
 A elaboração do Plano Estratégico da Escola de Governo do Mara-
nhão – EGMA foi realizado ao longo do ano de 2019, tendo início com o 
processo de elaboração do PPA 2020-2023 e envolveu diretamente to-
dos os gestores da Insti tuição, além de vários outros servidores que es-
ti veram presentes em etapas específi cas, dando suas contribuições.
 Os esforços empreendidos na elaboração do PPA 2020-2023 trou-
xeram importantes resultados para a Escola, como o crescimento de 34% 
do orçamento desti nado à EGMA para o exercício fi nanceiro de 2020 
em relação à projeção orçamentária do exercício anterior. Destaca-se, 
também, a criação de um programa orçamentário próprio para a Esco-
la de Governo, que foi concebido em conjunto com a equipe técnica da 
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, deno-
minado de “Programa de formação de pessoal, inovação e moderni-
zação em gestão do conhecimento” afi m de dar maior abrangência às 
ações formati vas desenvolvidas pela Escola de Governo do Maranhão.

Figura 2. Denominação do Programa orçamentário da Escola de Governo do Maranhão – EGMA.

Fonte: Apresentação do PPA – EGMA 2020-2023
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 O trabalho foi concebido e conduzido dando ênfase ao estreito relacio-
namento entre todos os servidores e alguns parceiros institucionais como a 
Assessoria Especial do Governador e a Secretaria de Estado do Planejamen-
to e Orçamento, desde os primeiros trabalhos de análise dos problemas 
estruturais da Escola de Governo até os processos de tomada de decisão. 
Importante destacar que o processo de elaboração foi delineado para 
permitir e estimular a contínua ampliação da participação dos servidores. 
 A construção do planejamento estratégico partiu do levanta-
mento de dados sobre as principais atividades da EGMA, os resultados 
quantitativos e qualitativos dos últimos três anos e dos principais proble-
mas enfrentados pela equipe para garantir o efetivo trabalho da Escola. 
Neste processo de avaliação diagnóstica, foi possível responder à pergun-
ta básica: qual é a situação atual da EGMA, quanto aos seus aspectos 
internos e em face da conjuntura externa? Essa fase contou com a partici-
pação e o comprometimento dos gestores e uma parte dos servidores e 
foi conduzida pela Assessoria de Desenvolvimento Institucional (ADI). 
 Estas discussões serviram de base para as reflexões iniciais sobre 
os ambientes externo e interno, missão, visão, valores e modo de atuação 
da EGMA, além de aportarem ideias para a definição de estratégias. 
 Na sequência, eram realizadas Oficinas de Trabalho com as Equipes de 
cada setor, compostas por representantes de todas as diretorias. Estas oficinas 
tinham o objetivo de, tomando todas as informações levantadas anterior-
mente como referência, produzir as versões iniciais dos elementos do Planeja-
mento Estratégico. Coube ao grupo de Desenvolvimento Institucional o papel 
de coordenar internamente o processo de planejamento e desenvolver as 
metodologias e ferramentas que foram utilizadas ao longo de todo o projeto.
 Os resultados gerados nas Oficinas retornavam aos gestores dos 
setores para serem apreciados pelos demais membros da equipe, envolven-
do um número maior de servidores, que por sua vez opinavam e faziam 
sugestões de melhorias. Este material era então submetido à apreciação em 
reuniões com a Diretoria, para que fosse devidamente debatido e validado.
 Na etapa final de elaboração do Planejamento, foi realizada uma 
oficina de trabalho com todos os servidores da EGMA para validar o planeja-
mento estratégico. 
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4.1.  Matriz Swot

 A Matriz SWOT é uma ferramenta de análise situacional de fatores 
internos e externos ligados a uma organização que serve de base para a 
realização de um planejamento estratégico (MCCREADIE, 2008). Segundo 
Andrade (2008), a técnica SWOT é uma ferramenta de análise que procu-
ra identificar a informação correspondente aos pontos fortes e fracos no 
ambiente interno de uma organização, bem como as oportunidades e 
ameaças no ambiente externo. 
 O termo S.W.O.T é composto em sigla, derivado da língua Inglesa, 
traduzindo-se em Strenghts (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportuni-
ties (Oportunidades) e Threats (Ameaças). Surgiu na década de 1960, por 
meio de discussões entre acadêmicos da administração que passaram a 
ressaltar a importância do ato de identificar informações e conhecimen-
tos pertinentes a “forças”, “fraquezas”, “oportunidades” e “ameaças” das 
organizações (ANDRADE et al., 2008). 
 A seguir é apresentada a Matriz SWOT da Escola de Governo do 
Maranhão. 

Quadro 1: Matriz SWOT da Escola de Governo do MaranhãO

FORÇAS

- Incorporação de novos membros à equipe   de 
trabalho da EGMA;
- Consolidação da mudança do local da escola;
- Uma visão mais avançada sobre a gestão da 
Escola;
- Melhor gestão das ferramentas de comunicação 
e tecnologia da informação;
- O funcionamento dos cursos dentro da escola;
- Ampliação da oferta de cursos sequenciais;
- Elaboração e implementação de novos projetos 
de formação com foco nas agendas estratégicas 
de desenvolvimento do Estado;
- Implantação de uma Unidade móvel para a 
política de interiorização dos cursos;
- Implantação da Plataforma de 
cursos EaD;
- Implantação do Laboratório de Inovação em 
Governo em parceria com a SECTI, SEGOV-SEATI, 
FAPEMA.

FRAQUEZAS

- Problemas na estrutura física do prédio onde 
funciona a EGMA no Bairro Areinha;
- Falta de uma equipe especializada nas áreas 
de Administração Pública, Tecnologia da Infor-
mação, Ciências Sociais, Economia, Educação e 
Diversidade e Comunicação;
- Máquinas e Equipamentos de trabalho depre-
ciados;
- Ausência de um Projeto Político Pedagógico;
- Legislação desatualizada, comprometendo o 
alcance dos objetivos atuais e futuros;
- Ausência de atividades de pesquisa, produção 
e publicação de periódicos, voltados para a área 
de Administração Pública;
- Limitação legal para a captação de recursos 
externos;
- Ausência de um plano de atuação de planeja-
mento estratégico que dê sustentação ao plano 
orçamentário;
- A falta de estrutura física, material, jurídica, 
tecnológica e de pessoal para garantir a univer-
salização da oferta de atividades formativas;
- Uma identidade institucional descaracterizada.

SWOT DA POLÍTICA PÚBLICA – PPA-PE
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 OPORTUNIDADES

- Relações estabelecidas com instituições exter-
nas como a UEMA, o IFMA, o IEMA e a UFMA.
- Interlocutores institucionais favoráveis à inova-
ção da Escola de Governo.
- A existência de Escolas de Governo consoli-
dadas no Brasil que servem de referência em 
produção de conhecimento, projetos, pesqui-
sas metodologias inovadoras aplicadas à gestão 
pública e às políticas de formação de pessoal, 
voltadas para o desenvolvimento da administra-
ção pública.

                             AMEAÇAS

- Baixa adesão dos agentes públicos nas ativida-
des desenvolvidas pela EGMA.
- Sobreposição de ações de formação de agen-
tes públicos, em outras secretarias/órgãos da 
administração estadual.
- Contingenciamento dos recursos destinados à 
formação de pessoal.
- Destinação de recursos financeiros estaduais 
voltados à formação de agentes públicos para 
outros órgãos/secretarias.

O
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M
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Fonte: Apresentação do PPA – EGMA 2020-2023

4.2. Componentes Estratégicos 
da Escola de Governo 

 Os componentes estratégicos aqui apresentados têm por finalida-
de apresentar o propósito da Escola de Governo do Estado do Maranhão 
(EGMA) e explicitar os seguintes aspectos: para que a Escola existe, aonde 
quer chegar e em quais alicerces se apoia.  Tem como cerne a missão, a vi-
são de futuro e os valores institucionais, que representam a identidade da 
Escola e se coadunam com a estratégia organizacional e os processos fina-
lísticos da instituição. 
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4.2.1. A Missão

 A missão representa a razão de ser da organização. Exprime sua 
fi nalidade básica, deixando claro o que a insti tuição entrega, para que ela 
os entrega e para quem os gera.

4.2.2. A VISÃO

 A Visão estabelece como a organização deseja estar e ser vista até 
2020, consti tuindo um parâmetro essencial para o direcionamento dos 
esforços internos e para os atos relevantes do ambiente externo, a fi m de se 
alcançar o futuro desejado.

4.2.3. OS VALORES

 Os Valores Insti tucionais defi nem as regras de conduta essenciais que 
devem nortear as ações da organização, tanto no âmbito interno como nas 
relações com o ambiente externo, consti tuindo-se na diretriz essencial para 
o exercício da práti ca moral nas suas diversas instâncias de decisão e de 
execução dos procedimentos de trabalho. 
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4.3. Objetivos em Forma 
de um Mapa Estratégico

 O Mapa Estratégico é uma representação visual dos objeti vos estra-
tégicos, missão, visão, valores e processos internos da organização. 
 Vale destacar que os objeti vos estratégicos da EGMA foram descritos 
de modo sintéti co. Não são quanti fi cados, embora sejam quanti fi cáveis, en-
sejando a elaboração de indicadores e metas. Além disso, guardam outras 
peculiaridades: são abrangentes, isto é, envolvem toda a organização; são 
orientados para  longo prazo (2022), embora que os indicadores e metas 
serão avaliados anualmente (2020-2022); são de responsabilidade da alta 
direção da Escola de Governo e monitorados pela Assessoria de Desen-
volvimento Insti tucional e, em grande parte, têm foco nas entregas para 
a Administração Pública. A seguir, foi construído o Mapa Estratégico, com 
perspecti vas adaptadas às característi cas e peculiaridades da EGMA: Políti -
ca Estratégica; Processos Internos e Recursos. 
 Dessa forma, a Escola de Governo do Maranhão – EGMA construiu o 
seu Mapa Estratégico como uma ferramenta para auxiliar a implementação 
da estratégia organizacional, sendo o mesmo produzido coleti vamente pela 
equipe de profi ssionais da EGMA no contexto do processo de elaboração do 
Plano Plurianual/2020 a 2023 e do Planejamento Estratégico/2020 a 2022.

4.3.1. Objetivos Estratégicos 

 Para que a EGMA possa alcançar sua visão de futuro e 
gerar os resultados que se propõe, será necessário mobilizar 
a equipe técnica e recursos na realização de 6 (seis) objeti vos 
estratégicos, sendo 2 (dois) fi nalísti cos e 4 (quatro) de gestão.
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1. Promover a ampliação e melhoria das ações formati vas aos agentes pú-
blicos do Estado para aumentar a capacidade de governança das insti tui-
ções e oferta do serviço público de excelência.
2. Contribuir com estudos, metodologias e soluções inovadoras para proble-
mas complexos da administração pública. 

1. Garanti r a implementação do planejamento estratégico da EGMA para 
aperfeiçoar a gestão e melhorar o seu desempenho.
2. Fortalecer e arti cular a comunicação interna e externa. 
3. Alinhar o quadro de servidores às necessidades estratégicas da Escola.
4. Garanti r confi abilidade, agilidade e efeti vidade no desempenho das ati vi-
dades da EGMA. 

Objeti vo Estratégico Finalísti co

Objeti vo Estratégico de Gestão
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4.4. Mapa Estratégico
 
 A seguir é apresentado o Mapa Estratégico da Escola de Governo do Maranhão. 

Figura 3: Mapa Estratégico da Escola de Governo do Maranhão.

Fonte: do autor.
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4.5. Indicadores e Metas Estratégicas 

 Como mecanismo de garanti r o cumprimento dos objeti vos, a EGMA 
dotou-se de metas estratégicas que contribuam diretamente para o alcan-
ce de sua missão e de suas fi nalidades. O desenho das metas foi elabora-
do com base em suas práti cas e atuação decorrida, bem como levou em 
consideração as orientações sistêmicas oriundas do PPA/2020- 2023 e das 
Agendas Estratégicas de Governo. 
 Dada a característi ca operacional deste planejamento, optou-se por 
relacionar os objeti vos fi nalísti cos e de gestão, as metas estratégicas e os 
indicadores às três dimensões conti das no mapa estratégico, como segue: 

Dimensão da Políti ca Estratégica: 
Está relacionada ao acompanhamento de maneira objeti va como a EGMA 
entrega os serviços para os agentes e órgãos públicos, uti lizando indicadores 
de sati sfação e resultados, levando em consideração o prazo, a qualidade, o 
custo e o desempenho da prestação dos serviços prestados. 

Dimensão dos Processos Internos: 
Consiste em identi fi car e mapear os processos essenciais para a realização 
dos objeti vos da Escola de Governo, implementando sobre eles a gestão de 
melhoria contí nua.
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Dimensão dos Recursos: 
 Consiste em oferecer as condições de infra estrutura, humanas, tec-
nológicas e financeiras necessárias para a realização dos objetivos idea-
lizados nas demais dimensões. Trata da habilidade da gestão de inovar e 
melhorar a capacidade de execução das ações planejadas, agregando valor, 
tanto interno quanto externo. 

Figura 4: Mapa Estratégico da Escola de Governo do Maranhão.
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Fonte: do autor.
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4.6. Plano de Ação 

 O Plano de ação foi elaborado por meio da metodologia 5W2H, 
uma ferramenta simples e prática usada para elaboração do planejamento 
estratégico, tático e operacional até o planejamento e acompanhamento 
de projetos e atividades do plano de ação. Tem como função definir o que 
será feito, por que, onde, quem irá fazer, quando será feito, como e quanto 
custará.
 Caberá ao gestor de cada departamento da EGMA estabelecer os pla-
nos de trabalhos e adotar medidas destinadas ao seu cumprimento, visando 
com isso concretizar de forma satisfatória os objetivos da Escola de Governo 
assumidos no Planejamento Estratégico 2020-2022.
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5. METODOLOGIA 
DE IMPLEMENTAÇÃO 

 Finalizada a etapa de formulação do planejamento estratégico, o prin-
cipal desafio colocado para a EGMA passa a ser o de fortalecer a capacidade de 
implementação, monitoramento e avaliação das ações. Dessa forma, a EGMA 
decidiu utilizar a ferramenta “trello” como estratégia de monitoramento da 
execução das ações planejadas, bem como a realização de reuniões sistemáti-
cas da diretoria com os gestores de cada supervisão para socialização das ativi-
dades em desenvolvimento na Escola e definição de novos encaminhamentos. 
 Para avaliação macro dos resultados das ações executadas se-
rão realizadas reuniões trimestrais com todos os supervisores e che-
fes de departamentos com a finalidade de adequar o planejamen-
to para cumprimento dos objetivos estratégicos estabelecidos. 
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