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Plano da apresentação 

• Economistas e planejamento econômico. 

• Definição e contexto do planejamento e politica 
publica. 

• Etapas para  elaborar um plano de desenvolvimento. 

• O uso de indicadores socioeconômicos. 

• Casos práticos. 
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Decreto federal 3.179/1952  



• Definição: 

 É uma desagregação a nível global, setorial, regional ou 
até mesmo pessoal de ações para se atingir objetivos e 
metas fixados para determinado período de tempo. 

 Necessita que se definam sistemas consistente de 
objetivo (s) e metas que reproduzem, quantitativamente, 
os fins políticos, dada as limitações dos meios disponíveis. 

 

Planejamento  

PRESENTE META = FUTURO DESEJADO 
Objetivos  

Metas  
Ações 



As características básicas do planejamento: 

 relação temporal entre presente, passado e futuro;  

previsão de táticas (procedimentos);  

 estabelecimento de critérios para tomada de decisões e 
especificação das ações a serem adotadas. 

Planejamento  

PRESENTE META = FUTURO DESEJADO 
Objetivos  

e  
Ações 



Planejamento  

• O planejamento  atende desde entes públicos e 
privados a pessoas físicas; 

• No setor privado foca objetivos, tais  como: 
conquista de mercados, o crescimento da firma 
ou a consolidação dos negócios e da empresa. 

• No plano das organizações atende aos objetivos 
da coletividade. 

• No setor público atende aos objetivos da politica 
pública. 



• Políticas Públicas 
 
 “São fatores que envolvem todos os fins e aspirações gerais de uma 

sociedade moderna, assim como  os meios que se empregam com o 
propósito de alcançar este fim” (ROSSETTI, J.P. Politica e 
programação econômica. São Paulo: Atlas, 1987). 
 

• “ A política pública (...) consiste num conjunto de procedimentos 
que podem ser formais ou informais .... que se destinam à 
resolução de conflitos sociais” (JUNQUEIRA; FERRERA DE LIMA, 
2008)* 

 
* Políticas públicas para a agricultura familiar no Brasil. Available from: 
https://www.researchgate.net/publication/279484371_Politicas_publi
cas_para_a_agricultura_familiar_no_Brasil [accessed Aug 14 2019]. 

https://www.researchgate.net/publication/279484371_Politicas_publicas_para_a_agricultura_familiar_no_Brasil
https://www.researchgate.net/publication/279484371_Politicas_publicas_para_a_agricultura_familiar_no_Brasil


Política 

Econômica  

Política  

Externa 

Política  
social 

Política 
de defesa 
nacional 

Exemplos de politicas públicas governamentais 

Políticas Públicas 



Planejamento   
 
 

PLANEJAMENTO  
 
 

PROJETO 

PROGRAMA 

PLANO 

Obs.: legalidade 



Exemplos de Planos 

Plano plurianual --»  orçamentário 

Plano diretor  --» urbanístico 

Plano de governo  --» político 

Planos setoriais --» educação, meio ambiente,  
saúde, saneamento, agropecuária.... 

Plano de desenvolvimento --» territorial 



D
e 

1
0

 a
 

1
5

 a
n

o
s 

D
e 

3
 a

 
1

0
 a

n
o

s 
Tr

i. 
Se

m
. 

an
u

al
 

Tipos de Planos: 

Planos 
prospectivos 

Planos de 
médio prazo 

Planos 
operacionais 



FUNIVERSITÁRIA
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO

Exemplo de Plano Prospectivo 

Fórum MCR2035 



Fórum MCR 2035 
• --» Objetivo: Fornecer um plano de desenvolvimento 

para nortear a criação e ação do Conselho de 
Desenvolvimento Municipal de MCR 

• --» Delinear o futuro desejado pela comunidade de MCR 

• --» 04 eixos de análise: Capital Humano e Social; Setor 
Público; Meio Ambiente; Estrutura Produtiva. 

• --» Método utilizado: Fórum de discussões: reuniões com 
representantes da comunidade para discussões; análise e 
projeções dos dados socioeconômicos do município para 
subsidiar; entrevistas com as lideranças empresariais. 

• --» Produto: plano de desenvolvimento – sumário 
executivo para nortear as ações do futuro Codemar. 



Resultado: 



Plano de médio prazo 

Objetivo: criar atratividade turística no município. 
--» Identificar potencialidades turísticas. 

--» Indicar ações para criar novas potencialidades. 
--» Identificar gargalos para o desenvolvimento do turismo. 

--» Elencar ações e estratégias de médio prazo para incrementar a infraestrutura 
turística e fomentar potencialidades 

O Plano Municipal de Turismo de 
Toledo está dividido em: Diagnóstico, 
localizando o município, apontando 
sua dinâmica ... comentando sobre 
infraestrutura social...,  diretrizes; visão 
de futuro ou prognóstico; plano de 
gestão; os objetivos estratégicos e suas 
respectivas metas e, ao final do plano, 
as ações. 



Planos Operacionais / setoriais 

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DE TOLEDO (COMDET) 

 
Objetivo: definir os ramos produtivos 
estratégicos para politicas de subsidio 

municipal 

Elaboração da matriz insumo-produto do 
município e definir os ramos produtivos com 

maior capacidade de encadeamento  



Passos para o Planejamento e 
Elaboração do Plano Econômico 



Elementos básicos do plano  

1- Diagnóstico 

2- Prognóstico  

 
Previsões e 
projeções 

Diretrizes e  
políticas 

Dimensões, metas, ações, 
instrumentos.... 

Fonte: HOLANDA, N. Planejamento e projetos. Fortaleza: BNB, 1983. 



Passos para o Planejamento e 
Elaboração do Plano  

SIENDENBER, D. et al. Fundamentos e tecnicas de planejamento estratégico local/regional. Ijui: EdUNIJUI, 2009 



1º Passo 

 Definição do objetivo do Planejamento 

Definido a priori 
Construído a partir da  

analise socioeconômica ou ambiental 

Análise  
e  

diagnóstico técnico 

Metodologia quantitativa ou qualitativa 



Como se faz o diagnóstico técnico? 

 Sistematização de informações, dados  e indicadores para 
compreender o perfil do desenvolvimento socioeconômico,... 

Tratamento e interpretação dos dados 

 

• 1) Caracterização do município: localização, dimensões 
populacionais, geográficas, ambientais, etc..  

 





Diagnóstico técnico 

• 2) Dinâmica econômica: setores econômicos 
(participação, crescimento = VAB, PIB), 
produção, PIB per capita ; criação de 
empregos formais por ramo de atividade 
econômica... 

 



Gráfico VII.4 - Produto Interno Bruto (PIB)* Primário de Marechal Cândido 

Rondon 1999-2015**. 
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Fonte: IBGE 

*Dados ajustados pelo INPC para o ano de 2015. 
 



Gráfico VII.6 – Emprego Formal no Setor Primário* de Marechal Cândido Rondon. 

 
Fonte: RAIS/MTE. 
* Agricultura, Silvicultura, Criação de Animais, Extração Vegetal e Pesca. 
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Gráfico VII.11 - Produto Interno Bruto (PIB)* do Setor Secundário de Marechal Cândido 
Rondon 1999-2015** 

 
Fonte: IBGE 
*Dados ajustados para o ano de 2012. 
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Gráfico VII.13 – Emprego Formal do Setor Secundário em Marechal Cândido Rondon 1985-
2014. 

 
Fonte: RAIS/MTE. 
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Gráfico VII.18. Marechal Cândido Rondon (PR) : Projeção do VAB para 2035. 

 
Fonte: Elaboração a partir de dados do IBGE. 
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 Marechal Cândido Rondon (PR) 



Ex.: Marechal Cândido Rondon (PR) 



Diagnostico técnico 
3) Dinâmica social: crescimento da população, desenvolvimento 
humano, dados de pobreza, cobertura dos programas sociais... 
 

Tabela III.1- Taxa Crescimento Geométrico da 
População Marechal Cândido Rondon – 2000 

-2010. 
Ano Urbana (%) Rural (%) Total (%) 

2000 3,95 -3,17 1,75 
2007 1,91 -1,03 1,25 
2010 2,28 -2,38 1,33 

 Fonte: IBGE. 

Tabela V.1: Taxas de Pobreza (%) em Marechal Cândido Rondon – 2000-2010 

Ano Taxa de Pobreza Total 
Proporção de 

vulneráveis à pobreza  

Proporção de crianças 

vulneráveis à pobreza  

2000 11,52 29,93 45,32 

2010 2,15 10,44 18,85 

Fonte: IBGE. 



Marechal Cândido Rondon (PR) 

Tabela V.2: Marechal Cândido Rondon: Tipos de Deficiências Físicas – 2000-

2010 

 
 Tipo de Deficiência 2000 2010 
 Nenhuma 33.181 37.392 
Pelo menos uma das Deficiências Investigadas 7.634 9.427 
Visual 5.605 6.300 
Auditiva 1.938 3.027 
Física e/ou Motora 2.430 3.405 
Mental e/ou Intelectual 647 572 

Fonte: IBGE. 



Figura III.2-MCR: Principais causas de Óbitos 1995-2013. 

 

 

Marechal Cândido Rondon (PR) 



Diagnóstico técnico 

• 4) Dinâmica ambiental: áreas de preservação 
ambiental, zonas de proteção, programas 
ambientais, disponibilidade de recursos 
naturais, ICMs ecológico, etc.... 

 



Diagnóstico técnico 
• 5) Dinâmica do setor público: evolução das 

despesas e receitas, perfil da gestão fiscal..... 

  



 

 
 IMPACTOS DIRETOS E INDIRETOS DA UNIOESTE - MRC NO DESENVOLVIMENTO 

SOCIOECONÔMICO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR 

UNIOESTE 

HABITAÇÃO, 
TRANSPORTE E 

PESSOAL 

POTENCIALIZA 
O USO DOS 
RECURSOS  

NOVAS IDEIAS 
E 

MENTALIDADES
, ATIVIDADES 
CULTURAIS E 

ASSISTENCIAIS 

POSTOS DE 
TRABALHO 
DIRETOS E 
INDIRETOS 

 
 

Ambiente 
Empresarial e 

Social  

Modifica a 
infraestrutura 

local 

 
Gera 

emprego e 
renda 

 Estimula 
inovações sociais 

e empresariais  

Ex. UNIOESTE MCR: *128 doutores representaram uma entrada liquida de R$15 milhões em salários em 2015 
*Mestrados/doutorados injetam mais de R$2 milhões/ano em bolsas de Pós-Graduação 



Diagnóstico técnico – uso de índices de desenvolvimento 

• Acompanhamento do desempenho dos dados ao longo do 
tempo; 

• Formação ou interpretação de indicadores de 
desenvolvimento. Ex.: Índice Firjan de Desenvolvimento 
Municipal. 

https://youtu.be/IxisjjHDn7A 



LEITURA DO IFDM 

De leitura simples, o índice varia de 0 (mínimo) a 1 

ponto (máximo) para classificar o nível de cada 

localidade em quatro categorias: baixo (de 0 a 0,4), 

regular (0,4 a 0,6), moderado (de 0,6 a 0,8) e alto (0,8 a 

1) desenvolvimento. Ou seja, quanto mais próximo de 1, 

maior o desenvolvimento da localidade. 





IFDM = Municípios selecionados – 2012 e 2016 

Município IFDM 2012 IFDM 2016 

Arapoti 0,74 0,77 

Castro 0,78 0,79 

Jaguariaíva 0,74 0,72 

Ortigueira 0,67 0,64 

Palmeira 0,75 0,77 

Ponta Grossa 0,81 0,81 

Telêmaco Borba 0,69 0,75 

Fonte: https://www.firjan.com.br/ifdm/ 

https://www.firjan.com.br/ifdm/
https://www.firjan.com.br/ifdm/


Jaguariaíva - IFDM 



Jaguariaíva - IFDM 



Ortigueira - IFDM 



Ortigueira - IFDM 





Resumindo: Diagnostico técnico quantitativo 

• Permite o uso da estatística descritiva mais básica 
até  ferramentas estatísticas mais robustas. 

• Incorporar dados que reforcem o diagnóstico. 

• Tratamento e apresentação da informação. 

• Parâmetro comparativo. 

• Os resultados devem fornecer parâmetros para a 
intervenção --» ações 

Fontes de dados: SIDRA/IBGE; IBGE-Cidades; BDE/IPARDES, IPEADATA.... 



Percepção dos agentes e atores do 
desenvolvimento 

2º passo 



Matriz FOFA (Swot) :  
analisar as potencialidades, desafios, riscos e limitações 



Caso do SRI-OESTE 

OBJETIVO /META: 
 

CRIAR UM 
ECOSSISTEMA DE 

INOVAÇÃO NO OESTE 
DO PARANÁ 

https://oesteemdesenvolvimento.com.br/forum/noticias/oeste-em-desenvolvimento-quer-fomentar-pesquisa-na-regiao 

https://oesteemdesenvolvimento.com.br/forum/noticias/oeste-em-desenvolvimento-quer-fomentar-pesquisa-na-regiao
https://oesteemdesenvolvimento.com.br/forum/noticias/oeste-em-desenvolvimento-quer-fomentar-pesquisa-na-regiao
https://oesteemdesenvolvimento.com.br/forum/noticias/oeste-em-desenvolvimento-quer-fomentar-pesquisa-na-regiao
https://oesteemdesenvolvimento.com.br/forum/noticias/oeste-em-desenvolvimento-quer-fomentar-pesquisa-na-regiao
https://oesteemdesenvolvimento.com.br/forum/noticias/oeste-em-desenvolvimento-quer-fomentar-pesquisa-na-regiao
https://oesteemdesenvolvimento.com.br/forum/noticias/oeste-em-desenvolvimento-quer-fomentar-pesquisa-na-regiao
https://oesteemdesenvolvimento.com.br/forum/noticias/oeste-em-desenvolvimento-quer-fomentar-pesquisa-na-regiao
https://oesteemdesenvolvimento.com.br/forum/noticias/oeste-em-desenvolvimento-quer-fomentar-pesquisa-na-regiao
https://oesteemdesenvolvimento.com.br/forum/noticias/oeste-em-desenvolvimento-quer-fomentar-pesquisa-na-regiao
https://oesteemdesenvolvimento.com.br/forum/noticias/oeste-em-desenvolvimento-quer-fomentar-pesquisa-na-regiao
https://oesteemdesenvolvimento.com.br/forum/noticias/oeste-em-desenvolvimento-quer-fomentar-pesquisa-na-regiao
https://oesteemdesenvolvimento.com.br/forum/noticias/oeste-em-desenvolvimento-quer-fomentar-pesquisa-na-regiao
https://oesteemdesenvolvimento.com.br/forum/noticias/oeste-em-desenvolvimento-quer-fomentar-pesquisa-na-regiao
https://oesteemdesenvolvimento.com.br/forum/noticias/oeste-em-desenvolvimento-quer-fomentar-pesquisa-na-regiao
https://oesteemdesenvolvimento.com.br/forum/noticias/oeste-em-desenvolvimento-quer-fomentar-pesquisa-na-regiao


Alguns Componentes do sistema de inovação no Oeste PR: 

PUC 

UNIPAR 
FUNTEC - FUNDAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO DE TOLEDO 



Agentes de inovação e incubação regional 

FUNTEC - FUNDAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO DE TOLEDO 



Agentes de apoio, fomento e financiamento 

BNDES Fundo Tecnológico – BNDES 



Caso do SRI-OESTE 

Por que a Região Oeste do Paraná não é referência em termos de 
inovação?  

O que se precisa para melhorar a interação Universidade – 
Empresa – Organizações? 

Perguntas: 
1) O que precisa ser feito 

para criar ou ampliar a 
interação Universidade 
– Empresa? 

2) Quais as dificuldades 
para empresas e 
organizações inovarem 
no Oeste do PR? 

Programa INOVA OESTE 



WWW.SRI.OESTEEMDESENVOLVIMENTO.COM.BR 



Resultado da análise de percepção 

• Elementos intangíveis que os números não percebem; 

• Aptidões locais. 

• Potencialidades a partir dos saberes locais. 

• Definição de ações e diretrizes a partir da percepção 
dos atores.  



Matriz de planejamento ou plano: 
São conjuntos  metas, ações, modelo de gestão gerados 

a partir de informações e estimativas que envolvem 
aspectos econômicos, sociais, ambientais e financeiros 

para atingir os objetivos do planejamento. 

3º Passo: plano e operacionalização  

O que será feito? Quem vai fazer? 
Quais os prazos? Como será feito o 

acompanhamento? 



Ex.: Marechal Cândido Rondon (PR) 



Ex.: Marechal Cândido Rondon (PR) 



Ex.: Marechal Cândido Rondon (PR) 



Quem vai executar em MCR 



CAPANEMA 
 

18 mil habitantes 
48% população na área rural 

 

EXEMPLO DE OBJETIVOS E AÇÕES 

OBJETIVO: 
Melhorar a situação rural 

do município 



• Objetivo: Como melhorar a situação rural do município ?  
 

• Diagnóstico rural participativo (Emater, Iapar, Seab, 
organismos locais, produtores rurais):  

Foram levantados os problemas da comunidade e das 
propriedades. 

Levantamento da produção e dos produtos existentes nas 
propriedades. 

Discussões com produtores e técnicos sobre alternativas 
agrícolas para melhorar a renda das propriedades.  

Exemplo diagnóstico COM O OBJETIVO DEFINIDO A PRIORI: 

1996 



Plano Implantação do Açúcar Mascavo no Sudoeste PR 

- Convencer os produtores a se inserirem na produção de açúcar mascavo e 
derivados. 

- Capacitar os produtores no manejo da cana de açúcar e nas práticas de produção 
do açúcar. 

- Desenvolver tecnologia de processamento da cana de açúcar adaptada a escala de 
produção. 

- Implantar um espaço de cooperação entre os produtores para a transformação 
conjunta. 

- Ações Conjuntas entre Produtores e Organismos Públicos - (PPP) 

AÇÕES 

IAPAR, EMATER E PREFEITURA MUNICIPAL 



1º Usina de Açúcar Mascavo de 
Capanema – 1997/1998 

-1º Usina de Açúcar Mascavo de Capanema 
– 1997/1998 

-6 sócios 

-Recursos do Estado, Prefeitura Municipal e 
da Associação dos Pequenos Agricultores 
de Cristo Rei (Apacre).  

Coordenação Regional de Associações 
iniciou o processo de comercialização de 
açúcar mascavo. 



Ações Conjuntas entre Produtores e Organismos Públicos - 
(PPP) 

O caso do Açúcar Mascavo no Sudoeste PR 

Áreas variam de 5 a 8ha 

http://www.scielo.br/pdf/inter/v10n1/03.pdf 



Ações Conjuntas entre Produtores e Organismos Públicos - (PPP) 
O caso do Açúcar Mascavo no Sudoeste PR 

Mão de obra familiar, maior parte de mulheres 

Fornecimento de produtos para merenda escolar 

Valor excedente dividido em partes iguais 



Dinamizar áreas rurais e urbanas  

Fortalecer e estimular a 
atividade leiteira no âmbito 

municipal, promover o 
crescimento econômico do 

município e priorizar a 
oferta de matéria-prima 
para a indústria local de 
transformação do leite. 

São Lourenço do Oeste - SC 

Meta: Posicionar São Lourenço do Oeste (SC) em 1ª lugar na produção leiteira de SC 

Objetivo: 



Programa Cheque do Leite 

- Estimar o valor total do movimento econômico da produção leiteira por propriedade 
no ano base, ou seja, os beneficiados em 2019 terão o cálculo feito sobre 2018. 

- Definir metas de produção leiteira. 
- Capacitar os produtores na produção leiteira. 

- Estimar o incentivo por propriedade de acordo com as seguintes alíquotas: 2,9% no 
caso de circulação dentro do município da produção leiteira, com destino à indústria 

de transformação do leite estabelecida no município, com limite de até R$ 2,5 mil por 
ano; e 1,7% no caso de circulação intermunicipal da produção leiteira, com destino à 

indústria de transformação do leite estabelecida em outros municípios e limite de até 
R$ 1,5 mil por ano. 

- Cadastro dos produtores, plantel e produção rural:  inventário animal emitido pela 
SEAB; extrato do movimento econômico da produção leiteira referente ao ano base, 

emitido pelo setor de nota fiscal de produtor rural do município; certidão negativa de 
débito e notas fiscais de compra no comércio do município referente ao ano de 2018, 

no valor igual ou maior do que tenha direito no bônus fiscal. 

AÇÕES 



http://www.saolourenco.sc.gov.br/noticia/3376 

http://www.saolourenco.sc.gov.br/noticia/3376




PESQUISA EM NEGÓCIOS – ALTERNATIVAS  



O NOVO RURAL 

“...Agregar tecnologias, processos de gestão e sustentabilidade...” 



PLANO MERCEDES DESENVOLVIDA COM INOVAÇÃO 



PLANO MERCEDES DESENVOLVIDA COM INOVAÇÃO 
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PLANO MERCEDES DESENVOLVIDA COM INOVAÇÃO 







Casos da Indústria 

O PDI é uma iniciativa que visa atender às micro, pequenas e médias empresas 
industriais, com o objetivo de fortalecê-las por meio do estímulo ao associativismo 
e à ampliação da oferta de serviços disponíveis no Sistema FIEB e no SEBRAE. 



•  Programa de Desenvolvimento Industrial oferecido pelo SENAI Pernambuco. 

• 1- Micro e pequenas empresas 

• 2- Objetivo: melhorar processos produtivos, implementar ações eficientes de baixo 
custo e adequar-se às normas e legislações vigentes.  

 

• Como? Por meio de uma metodologia exclusiva para o negócio da indústria, o PDI 
estimula a competitividade e sustentabilidade dessas empresas, preparando-as 
para as transformações da 4ª Revolução Industrial. 

 

• O programa possui cinco módulos de 72 horas cada, que podem ser executados 
isoladamente ou em sequência. São eles: Manufatura Enxuta, Eficiência 
Energética, Normatização e Regulamentação, Ecoeficiência e Meio Ambiente e 
Automação. Ao fim de cada um deles, um líder de projetos da própria empresa 
atendida estará apto para realizar processos internos de melhoria contínua 
baseado em todas as ferramentas utilizadas na capacitação. 

 

Programa de Desenvolvimento da Indústria de Pernambuco (PE) 



Projetos 

Projetos 
São complementares ou subproduto de programa. No setor público o 

programa só se torna efetivo a partir de momento em que dá origem a projetos. 
 

Dimensão ou Programa 02: Sistema de Infraestrutura de Apoio 

Capacitação e 

Formação de Mão-

de-Obra para a 

Região 

• Criar centro 

especializado de 

capacitação de mão 

de obra. 

Projeto: arquitetônico, 
estrutura 
organizacional, forma 
de funcionamento, 
infraestrutura 

Meta 

Ação 



Avaliação e ajustes 
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EFICIÊNCIA 

• “Diz respeito ao grau de aproximação e 
à relação entre o previsto e o realizado, 
no sentido de combinar os insumos e 
implementos necessários à consecução 
dos resultados visados (...) Responde 
fundamentalmente à pergunta sobre 
como as ações são desenvolvidas” 
(BELLONI, 2000, p.63). 

1) indicadores para avaliação da eficiência dos 
meios e recursos empregados; 
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EFICÁCIA 

“refere-se ao resultado efetivamente 
alcançado. Em uma perspectiva mais ampla, 
pode-se considerar que eficácia corresponde 
ao resultado de um processo; entretanto, 
contempla também a orientação 
metodológica adotada e a atuação 
estabelecida na consecução de objetivos e 
metas, em um tempo determinado, tendo 
em vista o plano, programa ou projeto 
originalmente proposto” (BELLONI, 2000, 
p.65). 

2) indicadores para avaliação da 
eficácia no cumprimento das metas e 
indicadores; 
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EFETIVIDADE 

• “Refere-se à relação entre 
objetivos e metas, de um lado, e 
impactos e efeitos, de outro. Ou 
seja, a efetividade de um 
programa se mede pelas 
quantidades e níveis de qualidade 
com que realiza seus objetivos 
específicos, isto é, as alterações 
que se pretende provocar na 
realidade sobre a qual o programa 
incide” (DRAIBE, p.36). 

3) indicadores para avaliação da efetividade  
do programa – justiça social, contribuição 
para o aumento da sociabilidade e 
engajamento político. 



O que se precisa para construir indicadores de 
avaliação de planos de desenvolvimento 

• Disponibilidade de informações/dados confiáveis. 

• Dimensão ou item a ser 
mensurado/avaliado/estudado. 

• Clareza dos elementos da dimensão ou 
dimensões que compõem o objeto. 

• Método usado : depende dos elementos que 
explicam o objeto ou problema e se são passiveis 
de mensuração ou aplicação de procedimentos 
de tratamento de informações. 



Plano de Desenvolvimento Municipal 

Prof. Jandir Ferrera de Lima, Ph.D. 
PGDRA/PGE/NDR/UNIOESTE 

www.jandirlima.com 
www.ndrunioeste.com.br 
Jandir.lima@unioeste.br 

Grato pela sua atenção !!!!! 

http://www.jandirlima.com/
http://www.ndrunioeste.com.br/

