






VOCÊ SABE O QUE 

ESTA FAZENDO? 
 



NÃO BASTA SABER O 

QUE FAZER! É PRECISO 

SABER SE 

 ESTÁ FAZENDO O QUE 
DEVE SER FEITO 



VOCÊ ESTÁ FAZENDO O QUE DEVE SER 

FEITO?  

 

NÃO BASTA FAZER O QUE DEVE SER 

FEITO! É PRECISO SABER SE ESTÁ 

SENDO BEM FEITO. 
 



 



• O QUE VOCÊ FAZ ESTÁ SENDO BEM 

FEITO? 

 

NÃO BASTA ACHAR QUE O 

TRABALHO É BEM FEITO.  

É PRECISO PROVAR QUE É 
 



 



• COMO PROVAR QUE O TRABALHO É 

BEM FEITO?  

 
O RESULTADO EXITOSO NÃO É 

DEMONSTRADO APENAS EM PALAVRAS, 

MAS TAMBÉM, E PRINCIPALMENTE EM 

NÚMEROS! 
 



 



 



 



PLANEJAMENTO DE AÇÕES ? ! 

 

Para conseguir tudo isso, no entanto, é necessário 
planejar todos os passos, ter um cronograma de ações 
e ter disciplina para cumpri-los. Nesta perspectiva, 
elaborar um bom Plano de Ação é uma das melhores 
formas de separar as etapas de elaboração da 
execução, obtendo um estudo mais detalhado de todas 
as atividades necessárias para atingir um determinado 
objetivo. 

 

 



 



 



Se você não quer ficar 

correndo de um lado para 

outro, feito barata tonta, 

sem saber o que fazer e 

muito menos o que priorizar 

em meio a tantas tarefas e 

atividades, parabéns, você 

acaba de descobrir a 

importância de utilizar 

Planos de Ações, ou seja, 

ter um cronograma de 
ações  



 



 



Já temos uma história   construída! 

Melhorar...mas como? 

 

 
 

 



PLANEJAR É PROMOVER MUDANÇAS DE 
COMPORTAMENTO ?! 

 







2. Incentivos  - Nossas respostas a incentivos estão moldadas por atalhos 

mentais previsíveis, tais como os de evitar perdas a todo custo:  

 

 



3. Normas  - Somos muito influenciados por aquilo que os 
outros fazem  

 



4. Padrões/“defaults” 

Temos tendência a ir com o fluxo de opções pré-definidas, os 
“defaults” 

 

 



5. Saliência (aquilo que se sobressai) 

Nossa atenção é atraída pelo o que é novo e parece mais 
relevante para nós 

 

 



6. Sinais subconscientes  

Nossos atos são frequentemente influenciados 
por sinais subconscientes  

 

 



7. Afeto:  

Nossas associações emocionais moldam nossas 
ações  

 



8. Compromissos - 

Procuramos ser coerentes com as nossas 
promessas públicas e retribuir atos  

 



9. Ego  

Agimos de uma forma que nos faz sentir 
melhor com nós mesmos 

 





 
Políticas Públicas - Passos para realizar  

   
  1. Planejamento Intersetorial  
 
  2. Mobilização e Busca Ativa 
 
  3. Comunicação  
 
  4.Prestação de Serviço  
 
  5. Institucionalização  
 
  6. Resultado Final  
 

Com quem planejar? 

Como Informar? 

Para quem ? 

O que vamos fazer? 

Como continuar fazendo ? 

O que alcançamos ? 



Vantagens do planejamento: 

 • EFICÁCIA 
   Se bem estruturado e seriamente formulado; 
 
• EFICIÊNCIA 
 Se apresenta melhor resultado com menor custo 
 
• LEGITIMIDADE E CREDIBILIDADE                                                                 
Se facilita a administração racional e transparente                                                                     
   dos recursos; 
 
 
 



•2. Análise das chances de êxito: 

 Exame da sustentabilidade política; 
 

 Exame da sustentabilidade técnica; 
 

 Exame da sustentabilidade financeira; 



•. Elaboração de diagnóstico 

 

 Compreensão da problemática em questão; 
 

 Identificação dos principais problemas 
concretos e suas causas; 
 

 Identificação e análise dos atores envolvidos 
 

 Identificação das potencialidades 

 



CAUSAS:  

  

  

  

  

  

  

  

PROBLEMA IDENTIFICADO:  

  

  

  

  

  

  

  

CONSEQUÊNCIAS:  

  

  

  

  

  

  

  

  

PROBLEMATIZANDO 





ATITUDES METODOLÓGICAS QUE DEVEM ORIENTAR  O 
TRABALHO DE DIAGNÓSTICO  

 
• Análise das informações disponíveis sobre a situação 

atual 

• Análise de Problemas 

• Análise Territorial 

• Análise Institucional 

 





PROBLEMAS - FORMULAÇÕES 

Faltam  

profissionais 

de saúde 

Doenças  

pré-existentes 



Mãos a 

obra! 

Vamos 

planejar ! 


