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Resumo: 

A gestão estratégica é fundamentada por dez escolas; a escola de poder formula estratégica como um 
processo negocial de forma aberta. O uso do poder macro pela organização para promover o bem estar 
por controle ou cooperação com outras organizações, via uso de estratégia coletiva nas espécies de jogos 
de formação de aliança, parcerias e redes fundamentam-se  o  planejamento de uma rede de ação social 
compartilhada realizado na cidade de Nerópolis no Estado de Goiás- Brasil. 

O principal objetivo planejado é reduzir a pobreza no município. A metodologia é baseada no  
desenvolvimento de  estratégia experimental em marketing social, para dinamizar os projetos e programas 
sociais dos governos: Federal, Estadual e Municipal, de forma a inferir direta, precisa e sistemática no 
comportamento humano. 
 
 
Abstract: 

The strategic management is supported by ten schools, the power school formulates strategy as an open 
merchandising process. The use of the macro power by the organization to promote the wellbeing by 
controlling or cooperating with other organizations, by the use of collective strategy through formation 
games of the formation of alliance, partnership and networks. This collective strategy is supported by a 
shared social action network , which is held in Nerópolis city in the State of Goiás – Brazil. 

The whose purpose is to reduce the poverty in the municipality. The methodology is based in   
experimental strategy in social marketing with aim to energize the projects and the social programs of the 
federal government, state government and city government, In order to infer directly, exactly and 
systematically in the human behavior. 
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1. Introdução 

A Secretaria Municipal de Assistência Social da cidade de Nerópolis localiza-se no Estado de Goiás -  
Brasil. Sua sede fica na Rua Pedro Ludovico Teixeira, Quadra 05, Lote  24, Jardim Marista na cidade de 
Nerópolis – Goiás.  É uma organização pública municipal com finalidade de oferecer políticas de 
assistência social ao povo neropolino.  

Com o advento da Constituição Federal de 05/10/1988  regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS), novos conceitos e novos modelos de assistência social passaram a vigorar no Brasil, 
sendo colocada como “direito de cidadania, com vistas a garantir o atendimento às necessidades básicas 
dos segmentos populacionais vulnerabilizados pela pobreza e pela exclusão social.”  

A administração do atual prefeito elaborou o  Plano Gestor Municipal que determina alguns objetivos e 
diretrizes estratégicas de políticas de assistência, fundamentadas na LOAS, para serem implementadas 
pela Secretaria de Assistência Social. De forma que, apresenta na “seção IV -  Da assistência social,  
artigo 59 os objetivos da política de Assistência social, como:  

I - Proteger e amparar a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice; 

II - Vincular a política de assistência social do Município ao sistema único nacional de provisão de 
serviços, benefícios e programas de assistência social, conforme determinado pelos artigos 203 e 204 da 
Constituição Federal e pela Lei Orgânica da Assistência Social - Lei Federal no 8.742/93; 

 III - Assegurar o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal no 8.607/1990 e do 
Estatuto do Idoso – Lei Federal no 10.741/2003; 

IV - Implementar ações para garantir a proteção social e a inclusão da população no circuito dos direitos 
da cidadania;  

V - Garantir a prestação da assistência jurídica gratuita aos cidadãos de menor, ou sem renda;  

VI - Adotar políticas que promovam e ampliem a melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes, 
buscando a participação e a inclusão de todos os segmentos sociais;  

VII - Compatibilizar os objetivos estratégicos do desenvolvimento local com programas e projetos dos 
Governos federal e estadual; 

 VIII - Atuar de forma preventiva no que se refere a processos de exclusão social, combatendo a 
marginalização e a prostituição de menores”. 

O novo enfoque dado à assistência social permite proporcionar a idéia de que se protege para apoiar e 
estimular as famílias a desenvolverem oportunidades produtivas e de renda a todos vulnerabilizados pela 
pobreza.  É a idéia de que deve ser ofertado o mínimo básico para que o indivíduo inicie um processo de 
promoção humana, de crescimento e de valorização da pessoa. Indo mais além, é a idéia de que o 
indivíduo, ao se promover, promova também o seu entorno, as pessoas que vivem ao seu redor e o seu 
próprio ambiente de vida. 

Destarte, o centro de ação da política de assistência social é a família que é vista como elo integrador das 
ações e como foco de programas específicos. Assim, todos os programas que buscam a inserção e a 
reinserção familiar são prioritários na política de assistência social. 

A Secretaria Municipal de Assistencia Social  (SMAS) tem a missão de oferecer assistência com o apoio 
psicológico, material, jurídico, cultural, disciplinar, a todo cidadão neropolino que necessita de 
atendimento em suas necessidades básicas e  aspira para o futuro desenvolver uma trabalho  em rede 
social compartilhada, com objetivo de incentivar a autonomia do cidadão na satisfação de suas 
necessidades básicas, numa estrutura  de departamentalização por programa ou projeto.  

Sua finalidade dessa secretaria é  coordenar a Política Municipal de Assistência Social, via 
implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), de forma a cumprir fielmente as 
políticas e diretrizes gerais do plano gestor fundamentado pelo LOAS.  Seu âmbito de ações é o da 
Seguridade Social que, conforme a Constituição Federal, compõe-se de três áreas da política pública: 
saúde, previdência e assistência social.  

A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos, das 
empresas e da sociedade destinado a assegurar os direitos da população. Das três áreas de política pública, 
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a assistência social, integrante das ações busca garantirem os direitos de cidadania e igualdade de 
condições de vida. Ao governo municipal coube definir a política com estabelecimento dos objetivos, 
diretrizes,  e estratégias de gestão da assistência social por meio do plano gestor.  

 O dever de formular políticas e realizar ações e atividades que protejam e promovam essa parcela da 
população que se encontra em situação de vulnerabilidade permite alcançar uma situação de plena 
cidadania, objetivo maior do planejamento. 

2. Desenvolvimento da rede de ação social compartilhada 

Para elaboração do planejamento foi realizado um Brainstorming com objetivo de promover um 
diagnóstico  junto aos trabalhadores da organização, bem como a realização de reunião com 
colaboradores de cada unidade administrativa de projeto e programa para efetivar uma análise do 
ambiente de marketing endógena - pontos fortes, fracos e  exógena - oportunidades e ameaças.  

Após análise conjunta foram  estabelecidas  a  missão, visão,  filosofia, os objetivos e desafios 
estratégicos. Finalmente, foram desenvolvidos as estratégicas negociais, funcionais e operacionais com 
definição da função de cada projeto, os responsáveis, as metas, os indicadores  e prazos para sua execução 
de forma preestabelecida.  

Ainda, cada unidade que compõe a Secretaria também foi diagnosticada e planejada, após visita realizada  
a cada unidade e realizada reunião com os coordenadores  e os funcionários alocados nas organizações a 
fim de juntos podermos realizar o diagnóstico.  Verificou-se que,  o estado da arte encontrada na 
realização dos  trabalhos eram praticados de forma isolados e fragmentados, contemplando as seguintes 
atividades: 

(1) SMAS – Atividades da assistência social: cadastro, controle de pessoas atendidas;  apoio 
administrativo e material aos projetos; doação de cesta básica às famílias carentes.  

 (2) PETI - Atividades do programa de erradicação do trabalho infantil: desenvolvimento  cultural das 
crianças com música (percussão), balé, esporte(capoeira) e informática (digitação). 

(3) CONVIVER – Atividades do programa para idoso: desenvolvimento de relações interpessoais  e 
promoção à saúde do idoso com hidroginástica. 

(4) CREAS – Atividades do programa: apoio psicológico às pessoas com direitos violados, e 
acompanhamento sócio-educativo. 

(5) GUARDA MIRIM - Atividades  do programa: disciplina, cidadania e cultura da paz 

 (6) CRAS - Programa Federal - Bolsa família; Programa estadual -  Pró-Cerrado, Renda cidadã e  Pró-
jovem (apoio cultural), Capacitação profissional e Apoio jurídico. 

Metodologia usada no programa de ação social compartilhada 

Em atendimento à LOAS e ao plano gestor municipal foi desenvolvido uma rede social compartilhada 
para atender as variáveis de marketing social com segmentos demográfico por idade de forma a atender as 
exigências legais. Para isso foi necessário desenvolver vários programas para atendimento desde a 
maternidade até a velhice. O planejamento foi realizado para o quadriênio 2011 a 2014, mesmo sabendo 
que em 2012 haveria novas eleições. 

 A atuação dos projetos terá o caráter preventiva e de ação continuada para evitar a inflação e moratória 
social, que leva a exclusão social, de forma a combater também a marginalização e prostituição. A ação 
compartilhada será desenvolvida de forma holística contemplando o social, cultural, ambiental, jurídico, 
disciplinar, psicológico, material, profissional, tecnológico e emocional. 

Para evitar a inflação social foi necessário realizar o planejamento da situação, a fim de  restaurar laços 
familiares, restabelecer a cidadania ampliando o acesso aos direitos garantidos, ou seja, resgatar o capital 
social. Afinal, com o capital social resgatado o processo de desenvolvimento municipal será acelerado 
para que a desesperança e criminalidade sejam reduzidas.  

Além do planejamento da Secretaria e, para que a rede tenha um desempenho esperado, não menos 
importante foi realizado o planejamento de cada unidade para fortalecer seus pontos fortes, corrigir ações 
com poucos resultados e amenizar suas debilidades. Foram reestruturados os programas e projetos para 
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que o marketing social fosse aplicado, conforme  Figura nº. 01. ex.: No creas, o atendimento psicológico 
que era individual passou a usar a técnica de grupo focal com atendimento no mínimo de 8 e máximo de 
12 jovens com o mesmo problema. 

Figura 1. F Relação holística entre os projetos. Fonte: Elaboração própria  

 

Os macros objetivos 

O objetivo geral: implantar e coordenar a rede social compartilhada para proteção social básica e 
prevenção das situações de risco para as famílias neropolinas. 

Objetivos estratégicos 

a) Combater a pobreza, a exclusão social e promover a inclusão e coesão sociais; 

b) Promover um planejamento integrado e sistemático, potencializando sinergias, competências e 
recursos em nível local, estadual e federal para garantir maior eficácia do conjunto de respostas 
sociais; 

c) Formar e qualificar agentes de mudança social envolvidos nos processos de desenvolvimento 
local, no âmbito da Rede de ação social para buscar soluções aos problemas das famílias e das 
pessoas em situação de pobreza e exclusão social; 

d) Re-estruturação organizativa com padronização e redefinição de funções; 

e) Administrar a secretaria e os projetos com responsabilidade socioambiental; 

f) Elaborar os projetos de ação e de mudança de comportamento; 

g) Elaborar os projetos sem patrocínio para captar recursos por meio de editais; 

h) Garantir uma maior eficácia nos resultados, melhor cobertura e organização do conjunto de 
respostas e equipamentos sociais em nível local, bem como, criar canais regulares de 
comunicação e informação entre os parceiros e a população em geral; 

i) Promover a educação ambiental e consciência ecológica em todos as unidades. 

OS objetivos estratégicos funcionais da rede de ação social compartilhada devem: 

a) A rede social compartilhada será assimétrica, ou seja, terá uma coordenação central presidida pela 
Secretária Municipal e as coordenações dos projetos estarão vinculados aos ditames legais: 
federal, estadual ou municipal; 
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b) Cada coordenação terá competência e atividades próprias buscando desenvolvê-las com autonomia 

e apresentar a mesma capacidade de influência; 

c) Cada coordenador poderá aprofundar sua especialização, promovendo melhoria contínua em suas 
atividades e melhorando a qualidade dos serviços prestados; 

d) Nenhum coordenador pode interferir na coordenação do outro projeto; 

e) Mobilizar as equipes em rede para despertar o sentimento de pertencer ao programa, compreender 
seu escopo, estimular confiança e linguagem comum; 

f) Desenvolver a construção de uma visão compartilhada com ações coordenadas em direção aos 
objetivos, clareza quanto aos papéis e responsabilidade dos envolvidos. 

O atendimento às pessoas é de fundamental importância, então foi criado regras aos coordenadores para 
potencializar a rede de ação social e o acesso aos direitos. Todo coordenador tem a obrigação de 
apresentar um atendimento compatível com sua função: 

1. Recepcionar com elegância e bom trato;  

2. Manter bom relacionamento e cooperação entre os colegas de trabalho e da rede; 

3. Ser formal, polido e impessoal nos relacionamentos institucionais; 

4. Manter a organização no ambiente de trabalho; 

5. Manter todo material sob sua responsabilidade em ordem e controle permanente; 

6. Assinar “termo de responsabilidade” pelo material sob sua guarda; 

7. Manter os instrumentos de trabalho limpos. 

Se o atendimento é importante a ação e atitude do coordenador deve ser coerente e pensar de forma 
holística e sistêmica, prevendo mudanças ambientais e apresentando reação rápida para solução de forma 
que: 

a) Deve administrar com plano as atividades do programa sob sua responsabilidade; 

b) Coordenar os serviços demandados; 

c) Mobilizar atores, criar sinergia entre os serviços demandados e o programa; 

d) Prestar informações precisas sobre os projetos, sua execução e os resultados alcançados; 

e) Produzir relatórios mensais sobre cada projeto em que é responsável;  

f) O coordenador deve potencializar a rede com encaminhamento das pessoas e/ou das famílias 
para a rede de serviços socioassistenciais básicos e especiais;  

g) Articular o encaminhamento da família e indivíduos para os serviços de capacitação e 
colocação ao mercado de trabalho;  

h) Promover o fortalecimento dos laços sociais com apoio psicológico e jurídicos, bem como, 
estimular o acesso aos direitos sociais, à informação, a cultura e ao lazer; 

i) Promover a inclusão de pessoas deficientes e familiares aos serviços de proteção básica; 

j) Promover o encaminhamento de acamados, gestantes e outras demandas aos serviços de 
proteção básica; 

k) Acompanhar e monitorar os encaminhamentos realizados.  

Objetivos estratégicos operacionais para produtividade e qualidade 

a) Implantação de software para dinamizar o trabalho e melhorar a comunicação; 

b) Implantação de intranet para aumentar comunicação interna entre coordenadores e entre estes e a 
secretária, de forma a reduzir desperdício com papelório, transporte e combustíveis;  

c) Aquisição de computadores para cada projeto e treinar, via PETI, os funcionários; 
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d) Dinamizar todos os projetos para melhorar suas atuações a fim de buscar alcançar as metas e 

indicadores estabelecida para cada projeto; 

e) Fortalecer a capacidade administrativa interna com promoção de cursos de capacitação para 
Excelência no atendimento, Qualidade total, Técnicas de abordagem de marketing social e 
desenvolvimento de lideranças a fim de melhorar a atuação de cada projeto; 

f) Articular as atividades de apoio material, tecnológico e recursos humanos; bem como realizar 
reuniões de  motivação com entusiasmo  para as equipes dos programas;  

g) Levantar as necessidades de cada projeto e planejar suas atividades. 

Objetivos financeiros com indicadores 

a) Reduzir o índice de pobreza local em 20%; 

b) Reduzir Custos administrativos em 20%; 

c) Aumentar a qualidade de vida de 5000 beneficiários (50%) do atendimento direto no programa de 
Assistência; 

d) Reduzir o desemprego em 15% com estimulo ao empreendedorismo e capacitação de 1500 pessoas 
por ano junto aos parceiros; 

e) Atender extraclasse (nos bairros) 500 jovens para a cultura, inclusão digital e disciplina; 

f) Oferecer apoio psicológico no fortalecimento dos laços familiares a 800 famílias; 

g) Atender e oferecer apoio a 500 idosos do município de Nerópolis. 

O público objetivo a ser alcançado:  

• Cliente primário – a maternidade, a infância, a adolescência, a família e ao idoso;  

• Cliente secundário – família, escola, igrejas, comunidade e a Prefeitura;  

• Cliente terciário – Segurança pública, Educação e Saúde pública. 

A sintetização das unidades em totalidade organizadas juntamente com a participação de todos os 
funcionários permitiu que cada unidade administrada fosse planejada com a reformulação ou elaboração 
dos programas e projetos com as seguintes estratégias:  

1) Programa de treinamento, capacitação e motivação:  

a) estratégica de capacitação dos funcionários;  

b)Treinamento específico aos psicólogos;  

c) Estratégica de reuniões periódicas com membros da rede;  

d) Estratégica para reciclagem de lixo e uso sustentável;  

e) Elaboração de projetos sociais para captação de recursos financeiros.  

2) Programa de comunicação interna da rede social compartilhada:  

a) Estratégica para desenvolvimento do sistema de informação; 

b) Estratégica para reestruturação da SMAS;  

c) Estratégica para criação do departamento de material. 

3) Programa de proteção social básica de assistência ao cidadão neropolino: 

a) Estratégica de assistência social básica e visitas domiciliares; 

b) Estratégica para assistência às gestantes;  

c) Estratégica para assistência básica para acamados e deficientes. 

4) Programa de Atendimento ao PETI:  

a) Ação estratégica para o projeto Jogos lúdicos/lógicos; 
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b) inclusão digital;  

c) Ação estratégica para o projeto cultural: teatro, música e balé;  

d) Ação estratégica para esporte: capoeira; Jiu Jitsu; 

e) Ação estratégica para apresentação de final de ano; 

f) Programa  de Recuperação do laço familiar: apoio psicológico e estratégica de apoio material;  

g) Programa de capacitação profissional das famílias em parceria com CRAS;  

h) Campanha de conscientização via seminários e eventos sociais. 

5) Programa de atendimento aos idosos (programa conviver): 

 a) Estratégia para prática desportiva - hidroginástica, ginástica rítmica e caminhada; 

 b) Estratégia para oficinas artesanais: cursos artesanais e oficina de artesanato; 

 b1) Estratégica para participação em amostra e feiras artesanais;  

 c) Estratégia para oficina cultural de canto coral e promoção de eventos culturais;  

 d) Projeto horta comunitária de ervas medicinal;  

 e) Campanha de conscientização para preservação da saúde com uso de preservativo e palestras 
educacionais. 

6) Programa do centro de referencia especializado em assistência social (CREAS):  

a) Estratégia para o tratamento terapêutico psicossocial - terapia com as vítimas: crianças e 
adolescentes; terapia grupal com familiares das vítimas;  terapia com idosos e deficientes vítimas de 
negligencia; 

b) Estratégia para o tratamento psiquiátrico de jovens com dependencia química;  

c) Programa de apoio psicossocial para reestruturação do laço familiar: estratégica para tratamento 
psicológico das famílias;  

d) Campanha de conscientização sobre violência, uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas, como: 
campanha de orientação e sensibilização nas escolas públicas e privadas; campanha contra o crack; 
campanha de combate a violência por abuso e exploração sexual;  

e) Programa de capacitação e perspectiva de vida: estratégica para capacitação e colocação no 
mercado de trabalho. 

7) Programa Guarda Mirim:  

a) Projeto de educação disciplinar- noções de transito, cidadania e civismo;  

 a1) Projeto prestação de serviços nos órgãos públicos municipais; 

 a2) Projeto prestação de serviços no trânsito; 

b) Estratégia de apoio psicológico e reestruturação do laço familiar; 

c) Projeto promoção a cultura, educação ambiental, inclusão digital, produção e renda;  

 c1) Projeto banda musical;  

 c2) projeto inclusão via laboratório de informática;  

 c3) Projeto oficinas artesanais profissionalizantes; 

 c4) Projeto ambiental de recuperação das matas ciliares.  

8) Programa Centro de Referência de Assistência Social (CRAS): 

 a) política pública de transferência de renda- Renda cidadã, Bolsa família e BPC; 

 b) campanha de conscientização e motivação das famílias para capacitação e trabalho; 

 c) projeto de apoio administrativo aos demais programas; 
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 d) Projeto de treinamento e capacitação: qualificação profissional dos servidores, capacitação das 
famílias participantes da rede, cursos de empreendedorismo;  

 e) Estratégica para criação de feiras expositivas de artesanato/alimentos; 

 f) Projeto de atendimento especializado- advocatício e psicológico;   

 g) Estratégica para realizar eventos culturais de convivência familiar.  

3. Preguntas/cuestiones para la discusión 

O caso apresenta certa complexidade devido o grande volume de problemas sociais a serem tratados e 
isso estimularia várias perguntas:  

a) Como ocorreu a implantação dos projetos ? Otimizou os esforços de toda equipe? Em resposta a essa 
pergunta podemos dizer que a implantação ocorreu por etapas: no primeiro ano a implementação ocorreu 
de forma acelerada e já apresentando excelentes resultados junto à equipe. No 2ª  ano em diante foram 
implantados os projetos na medida que conseguiam recursos financeiros e no terceiro ano mudou-se de 
prefeito devido a eleição; 

b) O prazo foi suficiente para execução total das ações planejadas?  Não, porque a administração da 
responsável pela Secretaria só ocorreu por dois anos, mas boa parte do planejamento foi executado com 
sucesso. 

c) Alguma estratégia estabelecida  foi substituída por estratégia emergentes? sim, algumas resistências de 
funcionários mais antigos e também  dos idosos entravaram a implantação de algum projeto, mas com 
muito dialogo e a observação de bons resultados essas pessoas mudaram de opinião. Quanto aos 
funcionários só foi superado quando elas entenderam o valor do esforço de toda equipe. 

4. Conclusao 

As mudanças rápidas no cenário  político, econômico e social apresentam diversas necessidades nas 
cidades e a assistência social se tornou uma grande preocupação pública. Daí a necessidade premente de 
um bom planejamento com programa e projetos de forma a dinamizar as ações sociais, oferecer maior 
orientação na ação operacional integradora da rede para que aos coordenadores tenham atitudes com 
maior rapidez e eficácia. 

 Afinal a estrutura em rede por programa é orientada para resultados, sensibilidade a realidade  dos 
problemas interno da cidade. Logo, cabe aos coordenadores um rigoroso controle administrativo dos 
programas e projetos. Princípios ideais para execução e solução de problemas concretos e altamente 
complexos. 

O planejamento da secretaria e/ou por departamentalização foi realizado baseando-se nos fatores 
predominantes da cidade e de cada unidade administrativa. E a holisticidade foi fundamental para agrupar 
todas as unidades de  forma organizadas e interativas. 

Os programas com recursos financeiros foram redimensionados e dinamizados;  os projetos sem recursos 
foram participar de concorrência em edital para obter fundos. Entretanto, a administração em rede ou 
departamentalização por projeto ou programa trás algumas vantagens como: 

a)- Permite um alto grau de responsabilidade do grupo de execução dos projetos; 

b) Os funcionários envolvidos apresentam um alto grau de conhecimento de todos os trabalhos inerentes 
ao projeto;  

c) - Os agentes de mudança costumam apresentar alto grau de versatilidade e adaptabilidade, aceitando 
novas ideias e técnicas durante o desenvolvimento dos trabalhos;  

d)- Possibilidade de melhorar atendimento ao cliente;  

e)- Possibilidade  de melhorar o cumprimento de prazos e orçamentos . 

A Implantação da rede foi realizada por meio de um coaching e se deu por etapa. A  preocupação 
principal desse papel social foi sempre estimular as famílias para a livre iniciativa e o empreendedorismo, 
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porque a oportunidade estimula a  tranqüilidade social. A oportunidade de emprego e renda para sair da 
inatividade não passa de uma reivindicação social. Afinal as pessoas sem perspectiva e muitas privações  
e provocam conseqüências sociais como revolta e criminalidade. 
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