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Abstract 

This article tackles the description of the development process of "Agenda 21" as a prospective program of guidance for the future plans 

of municipalities. This experience covers the city of Serra, State of Espírito Santo/Brazil, with a population estimated at 485,376 and 

Espírito Santo at 3,929,911 inhabitants (IBGE, 2015), with Serra being the most populous city of Espírito Santo. It is a challenge to 

think about the future enough as it is, let alone thinking about it 20 years from now, the 2012 to 2032 Serra, in particular due to an 

environment marked by technical, economic and social changes, as in the case of Serra, which in 1970 had 17,286 inhabitants. The 

Agenda is structured in three parts: Part 1, Serra Today - 2012, shows the municipal context, especially in the 2000-2012 period, 

evaluating the progress and challenges from the perspective of issues such as demography, health, education, sports, culture, economy, 

criminality, poverty and inequality, environment, urban mobility as well as urban space management and governance. In order to 

consolidate Part 1, a map of progress and challenges has been created so as to provide synthesis of the paramount factors to think of 

regarding the development of the municipality of Serra. In Part 2, The Serra of the Future - 2032, the main objective is to present 

prospective scenarios and projections for the future of the municipality of Serra. They are anchored on three dimensions: external and 

local aspects to the municipality, presented in Part 1; the critical uncertainties, that is, conditioning factors of the future with low degree 

of predictability and high impact, which direct the composition of the scenarios; and prospective scenarios, namely the tool to organize 

the perceptions about alternative future environments, as well as guiding strategies and goals. During Part 2 the reader will have access 

to targets for the future, indicators of the city's positioning in 2012, 2022 and 2032 for the desired future scenario. Part 3, Paths to the 

Future - 2012-2032, describes the strategy aimed at the desired future paths chosen by Serra’s society for the development to 

materialize in the coming years and the desired goals for human development, citizenship and rights, economic development and 

sustainability, city and identity and management and governance. This strategy is articulated in 10 macro programs and 44 priority 

projects. In order for development to take place the process of strategic management comes into play, which involves assessing the 

present, setting up strategies, planning for the future, pointing out priorities, enabling the game actors, building indicators, monitoring 

the actions, assessing results and the society having access to and participating in the transformation process. 

Resumo 

Trata este artigo da descrição do processo de desenvolvimento de "Agenda 21" como um programa prospectivo e de orientação para 

os planos futuros de municípios. A presente experiência aborda o município da Serra, estado do Espírito Santo/Brasil, com 

população estimada em 485.376 e o Espírito Santo em 3.929.911 habitantes (IBGE, 2015), sendo o município da Serra o mais populoso 

do Espírito Santo. Se já é um desafio pensar o futuro, imagine pensar em 20 anos, a Serra 2012-2032, em especial devido ao ambiente 

marcado por mudança técnica, econômica e social, como o caso da Serra, que em 1970 tinha 17.286 habitantes. A Agenda está 

estruturada em três partes: na Parte 1, Serra Hoje – 2012, apresenta o contexto do município, especialmente no período 2000-2012, 

avaliando os avanços e desafios a partir de temáticas como demografia, saúde, educação, esporte, cultura, economia, criminalidade, 

pobreza e desigualdade, meio ambiente, mobilidade urbana, espaço urbano e gestão e governança. Para consolidar a Parte 1, construiu-

se o mapa de avanços e desafios, a fim de propiciar síntese de fatores essenciais para pensar o desenvolvimento do município da Serra. 

Na Parte 2, Serra do Futuro – 2032, o objetivo fundamental é apresentar os cenários prospectivos e projeções para o futuro do 

município da Serra. Estes estão ancorados em três dimensões: os aspectos externos e locais ao município, apresentados na parte 1; as 

incertezas críticas, isto é, condicionantes de futuro com baixo grau de previsibilidade e alto impacto, que direcionam a composição dos 

cenários; e os cenários prospectivos, ferramenta para ordenar as percepções sobre ambientes futuros alternativos, orientar estratégias e 

metas. Na parte 2 o leitor terá acesso às metas de futuro, indicadores sobre o posicionamento do município em 2012, 2022 e 2032, para 

o cenário de futuro desejado. Na Parte 3, Caminhos para o Futuro – 2012-2032, descreve-se a estratégia direcionada ao futuro desejado, 

caminhos escolhidos pela sociedade serrana para que o desenvolvimento se concretize nos próximos anos e as metas pretendidas para o 

desenvolvimento humano, cidadania e direito, desenvolvimento econômico e sustentabilidade, cidade e identidade e gestão e 

governança. Esta estratégia está articulada em 10 macroprogramas e 44 projetos prioritários. Para que o desenvolvimento aconteça entra 

em cena o processo de gestão estratégica, que envolve avaliar o presente, definir estratégias, projetar o futuro, indicar prioridades, 

viabilizar os jogos de atores, construir indicadores, monitorar as ações, avaliar os resultados e que a sociedade tenha acesso e participe 

do processo de transformação. 
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Introdução 

O relatório Brundtland (Our Common Future - 1987) apresentou o conceito de "desenvolvimento 

sustentável" e a "Agenda 21" é uma tentativa de operacionalizá-lo tendo sido proposta na Rio-92, "United 

Nations Conference on Environment and Development", realizada de 3 a 14 de junho de 1992 no Rio de 

Janeiro, Brasil. A “Agenda 21”, adotada por 179 países, pode ser entendida como “um plano para repensar o 

crescimento econômico, avançar na igualdade social e assegurar a proteção ambiental” (DPI, 2012).  

Desde então diversos estados e municípios vêm produzindo documentos seguindo parcial ou em sua 

totalidade as sugestões da Agenda 21, como por exemplo o projeto Vitória do Futuro, Vitória – Espírito 

Santo (PMV, 1996), Agenda 21 local de Campo Mourão – Paraná (2015) e a Agenda 21 Comperj – Rio de 

Janeiro (2011). A Agenda 21 Comperj, envolveu 14 municípios e foi desenvolvida em seis partes: 

mobilização da sociedade, construção coletiva, consolidação municipal, formalização dos fóruns locais, 

finalização das agendas, fortalecimento dos processos locais.  

Vale ressaltar que o Estado do Espírito Santo também desenvolveu o ES 2025 em 2006, com o objetivo de 

elaborar estratégias de desenvolvimento, definir prioridades e metas para direcionar o caminho a seguir em 

busca dos cenários almejados (ES2025, 2006). Posteriormente, foi elaborado o Plano de Desenvolvimento do 

Espírito Santo ES 2030, com o intuito de atualizar o trabalho realizado em 2006 e revisar se as metas e 

estratégias propostas estão sendo efetivadas pelas instituições competentes.  

O município da Serra/ES, localizado na região metropolitana da Grande Vitória, tem população atual 

estimada em 485.376 e o Espírito Santo em 3.929.911 habitantes (IBGE, 2015), desenvolve Agenda 21 

desde 2000 e foi atualizada em 2012, com o nome de “Serra Agenda do Futuro 2012-2032”.  

Diante do exposto, o objetivo principal do artigo é analisar e descrever o processo de desenvolvimento de 

"Agenda 21" como um programa prospectivo e de orientação para os planos futuros do município da 

Serra/ES. Adicionalmente, apresenta-se diagnóstico do município, especialmente no período 2000-2012, 

avaliando os avanços e desafios a partir de temáticas como demografia, saúde, educação, esporte, cultura, 

economia, criminalidade, pobreza e desigualdade, meio ambiente, mobilidade urbana, espaço urbano e 

gestão e governança; os condicionantes de futuro e cenários e os projetos prioritários e metas de futuro. 

A experiência de desenvolvimento da “Serra Agenda do Futuro 2012-2032” pode, contudo, contribuir como 

modelo de desenvolvimento de Agenda 21 para pesquisadores, desenvolvedores de agenda e estudantes. 

1. Referencial Teórico 

1.1  Considerações sobre a Agenda 21 

Já no capítulo 1 da Agenda 21 (1992, item 1.6), elaborada na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, menciona-se que as áreas de programas que constituem a Agenda 21 devem 

ser descritas em termos de bases para a ação, objetivos, atividades e meios de implementação. "A Agenda 21 

é um programa dinâmico. Ela será levada a cabo pelos diversos atores segundo as diferentes situações, 

capacidades e prioridades dos países e regiões e com plena observância de todos os princípios contidos na 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento". Por outro lado, Barrutia et. al. (2014) em sua 

extensa revisão dos artigos desenvolvidos sobre o tema desde a Rio 92 até a Rio +20, complementam que, o 

desenvolvimento sustentável “foca em abranger uma visão integrada e sistêmica das necessidades 

(ambiental, econômica e sócio cultural) em maneiras que são renováveis ou viáveis no longo prazo”. No 

entanto, acentuam que as Agendas 21 do mundo real ainda não atendem completamente os modelos 

propostos. 
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Barrutia et al, (2014) apontam ainda que, das proposições feitas para a Agenda 21, existem dois 

componentes metodológicos importantes para a sua implementação que são o engajamento de stakeholders e 

a comunidade local, com o uso de estratégias de longo prazo, planejadas e monitoradas a partir de 

indicadores. 

Há consenso de que as agendas devam ser adaptadas aos seus contextos locais, que há benefícios na 

participação de vários atores, principalmente das comunidades. Dentre estes benefícios citam-se aumento da 

legitimidade política, maior acesso a informações locais e melhoria das decisões e redução de conflitos 

(Barrutia et al, 2014). Contudo, Brandt e Svendsen (2013) argumentam que, apesar de existirem vantagens 

na participação, seu estudo aponta que há dificuldades inerentes a esses benefícios, assim, demonstram que 

há um “custo” maior para se chegar a um consenso. 

Por conseguinte, há uma série de fatores subjetivos como interesses, que podem levar ao desgaste das 

relações, isto é, o conjunto formador da agenda possui interesses completamente diferentes, como exemplo 

entre indústrias e comunidades locais. Brandt e Svendsen (2013), ainda acrescentam que quanto maior o 

número de participantes, mais difícil será alcançar o consenso, tendo em vista visões mais extremistas, ou 

inflexíveis, além de se distanciar de visões mais macro. 

Segundo McGregor (1993), o desafio da Agenda 21 é a implementação da estratégia.  Sobre isso, ICLEI 

(2012) aponta que várias páginas foram produzidas para o Rio+20, porém, as inciativas internacionais param 

por aí. O texto aponta que por um lado os governos estão somente defendendo os seus interesses nacionais, 

mais do que realmente tentando gerar planos e ações orientados para uma agenda global. Segundo o texto 

“20 anos atrás as cidades eram referidas como o problema, mais do que parte da solução. Agora, as cidades 

estão sendo vistas como ator central”. 

Feitas as considerações sobre Agenda 21, é importante desenvolver o que se considera por planejamento e a 

complexidade de projetar um município para 20 anos no futuro. Aspectos relacionados a essa questão serão 

apresentados a seguir. 

1.2 Planejamento e cenários 

Planejamento 

Sobre o planejamento, há uma tendência em vê-lo como o fazer planos, leis e orçamentos, geralmente de 

forma burocrática (Oliveira, 2006), que é uma vertente vinda dos anos 1970, fonte do caráter “formal” do 

planejamento, que em outras palavras representa o planejamento em um “procedimento formal, treinamento 

formal, análise formal e muitos números.” (Mintzberg et al, 2000, p. 44). 

Essa questão da formalidade engessada do planejamento pode ser vista no ente público. No âmbito federal do 

Brasil, por exemplo, o planejamento ainda era visto como “tecnicista”, executado por burocratas, que 

concebem “planos certos” automaticamente implementáveis (Oliveira, 2006). O que muitas vezes não 

acontece na prática. 

Muito embora um planejamento deva possibilitar compreender o contexto atual, o que se deseja, e por quais 

formas se alcançará os objetivos (Brulon et al, 2013) outros fatores, além de números, devem ser analisados.  

O distanciamento da prática, a análise somente por números e indicadores, são alguns exemplos dos 

problemas que vêm pela abordagem formal, vista exclusivamente por uma lógica racional linear. No Brasil, 

como discute Oliveira (2006), o planejamento governamental, tem tendência a tentar controlar a economia e 

a sociedade ao invés de trazê-la para dentro do processo de decisão. 

Para um planejamento desse porte deve-se sim estar lastreado em informações formais, precisas, entorno de 

um processo, mas também alinhado a um processo inclusivo, que alcance os vários atores que podem ser 

“afetados” diretamente, e até indiretamente, nas decisões e projetos do plano construído (Oliveira, 2006). 
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Isto é, trazer para o debate de construção dos planos quem mais interessado está na solução de problemas da 

comunidade - a própria comunidade. 

Na elaboração da “Serra Agenda do Futuro 2012-2032” utilizou-se conceitos como o de planejamento, que 

consiste em um processo de definições de ações e iniciativas capazes de influenciar os resultados futuros do 

objeto planejado e contribuir para a construção da realidade almejada. Desse ponto de vista, representa uma 

forma da sociedade exercer o poder sobre seu futuro (Ingelstam, 1987), rejeitando a resignação e partindo 

para iniciativas que definam o seu destino (Buarque, 1999). O planejamento pode ser entendido como um 

processo voltado para a construção do futuro, que orienta e molda a vontade dos atores e as decisões 

coletivas. 

De forma complementar, um plano por si já tende a inflexibilizar a tomada de decisão, no sentido de limitar e 

delimitar as ações e tendências. Por isso é necessário o aprendizado e trocas entre os atores, como forma de 

trazer novas perspectivas que reconheçam essa inflexibilidade e possam “flexibilizar” os planos pelo 

entendimento de que há eventos, descobertas e padrões inesperados que emergem durante e após o 

planejamento (Mintzberg et al, 2000). 

Uma forma de lidar com estas questões emergentes é pensar em futuros possíveis, alternativos, o que ajuda a 

compreender que tipo de ação deve ser tomada frente a variedade de possibilidades.  

Cenários e condicionantes de futuro 

Ao detalhar um conjunto de fatores possíveis, os atores poderão visualizar alternativas de futuro, 

possibilitando pensar com mais clareza e ponderar sobre cada um deles (Van der Heijden, 2009). Segundo 

Van der Heijden (2009, p. 39) a abordagem de cenários, trás para dentro do planejamento estratégico a 

incerteza, o que por sua vez “transforma o planejamento para o futuro de atividade episódica em proposição 

de aprendizado contínuo”. E, segundo Schwartz (2000, p. 15), “cenários são uma ferramenta para nos ajudar 

a adotar uma visão de longo prazo num mundo de grande incerteza”. 

Assim, a partir da confecção de cenários futuros para serem analisados não se está tentando “predizer” o 

futuro, e sim ponderar sobre sua possibilidade de ocorrer, com os fatores e condições que levarão até aqueles 

futuros, para então traçar para cada cenário ações que precisarão ser decididas e implementadas (da Silva; 

Spers; Wright, 2012). Os cenários descrevem um futuro possível, provável ou desejável para um sistema e 

seu contexto. São hipóteses e não teses; são narrativas e não teorias; são divergentes e não convergentes. Os 

cenários podem conter a isenção ou presença do desejo dos formuladores do futuro: cenários exploratórios e 

cenário desejado ou normativo.  

As condicionantes de futuro são elementos motrizes de grande e forte influência na determinação de eventos 

futuros, relacionados às áreas de análise como demografia, educação, saúde, economia, fazendo referência ao 

Mundo, Brasil, Espírito Santo, Grande Vitória e Serra. As tendências de futuro podem ser entendidas como 

um movimento, padrão ou fator de mudança por atores endógenos e exógenos que afetam um fenômeno ao 

longo de um período futuro. Caracterizam-se pela capacidade de influência ou consequências futuras, que 

podem ocasionar novos comportamentos e ações.  

O conceito de incertezas críticas pode ser definido como condicionantes com baixo grau de previsibilidade e 

elevado impacto, elas podem ter origem endógena ou exógena ao município analisado. Por meio das 

incertezas é possível compreender o ambiente de maneira sistêmica, que sofre oscilações, e não apenas como 

eventos isolados. Outro conceito utilizado é o de estratégia, entendido como modelo ou plano que integra os 

objetivos, as políticas e a sequência de ações como um todo e de forma coerente (Mintzberg & Quinn, 2001). 

A estratégia também pode ser entendida como a descrição do que a organização deseja alcançar no longo 

prazo, definida pelos objetivos estratégicos quando considerados em conjunto (Coutinho, 2005).  



   

 

8 de 37 

 

O conceito de contratualização de resultados refere-se a um processo orientado para resultados, realizado de 

forma participativa, envolvendo os atores essenciais, sejam eles gestores, público-alvo ou instituições 

parceiras, com o intuito de atingir os resultados almejados. Pode ser definido como objetivos estratégicos, as 

prioridades correlacionadas que integram a estratégia. São afirmativas concisas que expressam quais são os 

desafios que a cidade deverá atingir e ter sucesso no futuro. A definição de metas propõe um nível de 

desempenho ou melhoria para alcançar um objetivo estratégico, as metas são estabelecidas em unidades 

específicas e estão vinculadas aos indicadores, devem incluir periodicidade e orientar o comportamento 

esperado dos atores envolvidos (Coutinho, 2005).  

Para que um projeto tenha efetividade, o governo precisa desenvolver uma boa governança. Esse termo leva 

em consideração a distribuição de poder na sociedade, criando estruturas coerentes, consistentes, justas e 

aceitas pela sociedade. Os elementos para descrever uma boa governança são a responsabilidade em prestar 

contas, a transparência, a participação, a administração de relacionamento, eficiência e a equidade. E, por 

fim, a política, é um aspecto conceitual que delimita os limites dentro dos quais a ação deve ocorrer. As 

políticas importantes orientam a direção e a postura geral do município – são chamadas políticas estratégicas. 

Desenvolvidos os planos/ projetos será então necessário executá-los. Porém, para verificar se os resultados 

obtidos estão positivamente voltados para os resultados esperados do projeto é necessário criar indicadores e 

metas para ajustar estas questões, que possibilitarão analisar com maior precisão os efeitos do projeto. Tendo 

estas questões em mente, a seguir apresenta-se a discussão sobre o desenvolvimento de metas e indicadores. 

1.3  Metas e indicadores  

Para analisar os efeitos de um projeto é necessário saber o que se deseja avaliar e quais parâmetros deverão 

ser organizados para produzir as informações a serem avaliadas. Isto é, é necessário medir os efeitos dos 

projetos. Em se tratando de projetos, planos como a Agenda 21, Malheiros, Phlippi Jr e Coutinho (2008) 

apontam que há um maior interesse nas experiências relativas à construção do que na avaliação, tanto da 

implementação quanto dos efeitos dos planos. 

Uma vez que estes efeitos possam ser negativos, neutros ou positivos, dependendo da situação em que se 

encontra, a medição é feita a partir de indicadores na forma de padrões utilizados para “avaliar e comunicar o 

desempenho alcançado” sendo normalmente quantitativos (COUTINHO; KALLÁS, 2005, p. 265). Isto é, 

são reduções da realidade, fontes de informações sobre o desempenho do projeto analisado, que podem ser 

tanto analíticos como estatísticos.  

Indicadores podem ser considerados instrumento de transmissão de informação, simplifica a situação e é útil 

à tomada de decisão. Além disso, pode ser ainda “ferramentas de mudança, aprendizado e propaganda. Sua 

presença, ausência ou destaque afetam comportamento” (Meadows, 1998, p. 2). Indicadores possuem essas 

características, pois são eles que permitirão aos tomadores de decisão, conjuntamente com a comunidade, 

compreender os efeitos do projeto, que por sua vez, poderão culminar em ações corretivas, caso os números 

ou sua avaliação não estejam dentro do esperado, e propaganda no caso de divulgação de alterações positivas 

como mérito do projeto. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que o impacto dos projetos, e as informações geradas dos indicadores, 

devem ser monitorados de forma regular, continuamente, por todo o projeto (Ramos et al, 2004). 

Especificamente no caso das Agendas como projetos, este monitoramento deverá ir além do ciclo do projeto, 

já que elas deverão ser atualizadas ao logo do tempo para compactuar e lidar com possíveis alterações 

contextuais. 

Entretanto, deve-se estar atento também que não são “quaisquer” indicadores. Os indicadores tidos 

como importantes ou válidos para aquele projeto ou o que se deseja avaliar/medir deverá ser construído 

com apoio dos envolvidos tanto no gerar quanto usar as informações. O desenvolvimento desses 
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indicadores deverá passar por uma composição do que é relevante para aquele projeto, quais os 

interesses dos envolvidos, qual a realidade daquele contexto (onde se está), e quais pressões o projeto 

está suscetível, e quais resultados e efeitos esperados; (Meadows, 1998). 

Os indicadores como são reduções da realidade, podem ser incertos, principalmente no tocante a má 

interpretação, demasiadamente simplistas, ou por problemas na construção (desvios estatísticos ou 

conceituais). Além da validade dos indicadores para o que se deve medir, pode haver também problemas 

políticos pela falta de transparência, que pode levar a corrupção dos pesos dos indicadores, o que por 

sua vez poderá alterar os resultados.  

Mais profundamente, “indicadores não garantem resultados” (Meadows 1998, p.76). Já que como 

discutido, são somente abstrações, informações para a tomada de decisão. E que por si só, não 

interferem, diretamente, nos resultados. Os indicadores são informações para a tomada de decisão e 

conhecimento dos efeitos do plano ou projeto. Mais diretamente, segundo Coutinho e Kallás (2005, p. 

266), metas são o “nível de desempenho ou de melhoria requerido para o alcance de um objetivo 

estratégico [...] estabelecidas em unidades específicas (moeda, número, percentual etc.) e estão 

vinculadas aos indicadores”.  

Nesse sentido, as metas podem ser consideradas então como os marcos regulatórios que darão a métrica 

aos indicadores e para onde eles devem apontar. Assim, após a consensuação dos objetivos e metas, que 

se deseja alcançar, avaliar e escolher os indicadores para o plano a ser executado será, possivelmente, 

mais fácil (Kaplan & Norton, 2004), pois com metas estabelecidas, a compreensão de qual instrumento 

será melhor fica mais nítido, ao passo que caso seja necessário ajustes, não causará mudanças nas metas, 

possibilitando o debate entorno de como acertar o rumo para o alcance das metas. 

Em outras palavras, as metas são construídas de maneira bastante semelhante aos indicadores, e 

apontam quais fatores os indicadores devem, ou não, alcançar. Ainda assim, vale ressaltar que, segundo 

Brulon,  Vieira e Darbilly (2013) é comum nos debates sobre desempenho que a eficiência ou eficácia 

sejam exaltados, na forma de serem “os mais relevantes" para medir o alcance de resultados. Contudo, 

deve-se compreender que outros fatores por vezes esquecidos ou subjugados por serem mais complexos 

de serem mensurados quantitativamente, de tendência subjetiva, não são menos importantes já que se 

relacionam a questões de efetividade, ética, demandas sociais que podem revelar composições, críticas e 

questões que as análises dentro da eficiência e eficácia podem não revelar. 

Os tópicos abordados marcam traços e questões teóricas que permeiam a construção da Agenda Serra. 

Por último, mas não menos importante, apresenta-se outro tema que também perpassa a agenda como 

um todo, que é o entendimento político participativo da agenda. Esse entendimento vai do apontamento 

da Agenda 21 Global, até as características políticas do contexto ao qual a Agenda Serra está inserida.  

1.4  O novo gerencialismo e a conversação estratégica 

Deve-se observar a natureza da agenda em relação ao contexto local, regional e até nacional; uma vez 

que a agenda é, além de um planejamento para um futuro, um instrumento político. Dessa forma, ter -se-

á em mente que a agenda poderá ser utilizada para cumprir com os objetivos da política local no poder. 

Por conta dessa característica é que a comunidade local deve estar atenta e se fazer presente e 

participativa nas agendas, para então ajudar a conduzir seus avanços. Mais ainda, nos entendimentos de 

políticas públicas “o estado deve ser capaz de aumentar as coalizões com outros atores, definindo 

prioridades e objetivos. A comunicação entre os diversos atores é estimulada pela ação do estado.” (Peci 

et al, 2008, p.41). 

Então, há um entendimento de que os envolvidos na agenda devem participar ativamente, e que existe 

um viés de que o próprio estado deve buscar organizar e estimular a coalizão e comunicação entre os 
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vários atores sociais. Nesse sentido, segundo Paula (2005), essa concepção de projeto político que traz a 

participação da sociedade civil e organizações privadas para a composição das ações, agendas, políticas 

que possibilita um maior controle dos membros sociais sobre as ações públicas surge da noção do “novo 

gerencialismo”. Como um novo modelo de governança pública. 

Ainda de acordo com a autora, essa nova forma de administração pública se tenta se desvencilhar do 

modelo burocrático indo em direção ao gerencialismo. Este por sua vez, representa a incorporação de 

técnicas e métodos do setor privado para a área publica como forma de aperfeiçoar sua gestão, isto é, a 

ênfase  “na profissionalização e o uso de práticas de gestão do setor privado” (Paula, 2005, p. 38). 

A tendência de se usar as práticas gerenciais “privadas” nos entes públicos surge em 1970 nos Estados 

Unidos e na Inglaterra. Movimento que ficaria conhecido como a Nova Gestão Pública. No Brasil, esse 

movimento começa a ser implantado em 1990, com o governo  Fernando Henrique Cardoso, como 

resposta à crise que o país passava na década de 1980 (Brulon et al, 2013).  Por fim, a apropriação pelo 

setor público de práticas privadas é alvo de críticas, uma vez que os objetivos de ambas são divergentes 

em sua própria natureza. Assim, a crítica se baseia, entre outros, nos argumentos de privatizações, 

afastamento da função social, racionalização das análises (Brulon et al, 2013; Peci et al, 2008; Paula, 

2005). 

Sobre a governança, de acordo com os argumentos de Jacobi, Gunther e Giatti (2012), o termo denota 

um poder social pelas relações entre o Estado e Sociedade Civil num espaço formado por alianças, 

cooperação, conflitos e impactos no meio ambiente dos atores envolvidos. Que também está ligado às 

proposições da nova gestão, já que também discute um governo mais próximo da sociedade. Dessa 

forma, pode-se apontar que a governança, por esta construção, pode ser vista como o modelo emergente 

do tema da nova gestão pública.  

É importante notar que a governança não é um modelo estático, ou um único modelo e nem pretende ser, 

diferente do modelo burocrático (Peci et al, 2008). Em outras palavras “a governança é multifacetada e 

plural, busca eficiência adaptativa e exige flexibilidade, experimentação e aprendizagem via prova e 

erro” (Peci et al, 2008, p.42).  

Em consonância com os conceitos discutidos até o momento, acrescenta-se então a conversação 

estratégica. Este último surge da compreensão de que há um movimento de reestruturação do setor 

público que ganha força a partir da década de 1970, que provavelmente influenciou a Agenda 21 global 

e que há também a busca por uma profissionalização, e uso de práticas do setor privado no âmbito 

público.  

Logo, a conversação estratégica na Agenda Serra aponta para o alinhamento do eixo político com o 

planejamento, construção de cenários, metas e indicadores, que por sua vez são discutidos entre os 

participantes da agenda, que são os entes públicos, sociedade civil, pesquisadores, empresas privadas e 

outros atores que possam se interessar. Assim, são formuladas as estratégias, isto é, nas reuniões de 

alinhamento via conversação estratégica, aponta para os objetivos de futuro, que integradas às metas e 

indicadores, darão o ponto de partida para a construção dos programas e projetos da agenda. 

2. O processo de construção da agenda serra 
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Com o intuito de realizar o planejamento de curto, médio e longo prazos para o município da Serra/ES, as 

instituições públicas, privadas e equipe técnica de consultores elaboraram o processo abaixo, conforme a 

figura 1. 

Figura 1, Fonte: Adaptado pelos autores a partir da Agenda Serra 21, 2012 

 

A Parte 1, “Serra Hoje – 2012”, apresenta a análise do período 2000-2012 indicando os avanços e desafios 

no decorrer do período a partir de temáticas como demografia, saúde, educação, esporte, cultura, economia, 

criminalidade, pobreza e desigualdade, meio ambiente, mobilidade urbana, espaço urbano e gestão e 

governança. Para consolidar a Parte 1, construiu-se o mapa de avanços e desafios, uma síntese de fatores 

essenciais para pensar o desenvolvimento do município da Serra.  

A Parte 2, “Serra do Futuro – 2032”, apresenta os cenários prospectivos e projeções para o futuro do 

município da Serra, ancoradas em três dimensões: a) os aspectos externos e locais ao município que poderão 

influenciar o desenvolvimento do município (Parte 1); b) as incertezas críticas - condicionantes de futuro 

com baixo grau de previsibilidade e alto impacto que direcionam a composição dos cenários; c) os cenários 

prospectivos, ferramenta para ordenar as percepções sobre ambientes futuros alternativos, orientar estratégias 

e metas. Os cenários configuram três perspectivas possíveis para o município – cenário de retrocessos, 

cenário de inércia e cenário de avanços – que proporcionam conhecimentos, competências e aprendizados 

para as oscilações que os eventos futuros impõem sobre a realidade do município, antecipando oportunidades 

e riscos na caminhada em direção ao futuro. No decorrer da parte 2 são apresentadas as metas de futuro e os 

indicadores sobre o posicionamento do município em 2012, 2022 e 2032 para o cenário de futuro desejado.  

A Parte 3, “Caminhos para o Futuro – 2012-2032”, organizada em 10 macroprogramas e 44 projetos 

prioritários, apresenta a estratégia direcionada ao futuro desejado - caminhos escolhidos pela sociedade 
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serrana para que o desenvolvimento se efetive nos próximos anos. São representações para onde olhar, o que 

buscar e quais metas atingir em termos de desenvolvimento humano, cidadania e direito, desenvolvimento 

econômico e sustentabilidade, cidade e identidade e gestão e governança.  

2.1 Análise situacional e construção de cenários  

Para a construção de cenários algumas estratégias foram desenvolvidas a fim de obter as informações 

necessárias para uma adequada projeção de eventos futuros. A compreensão do sistema-objeto é uma 

tarefa que se não for estruturada e objetiva pode levar a uma grande dispersão de natureza teórica, a qual 

além de demorada tem pouca aplicação direta no trabalho. Para assegurar a adequada compreensão do 

objeto, utiliza-se a análise estrutural (Godet, 1993). Essa técnica é um recurso de análise utilizado para 

que se compreenda e se delimite com precisão o sistema-objeto por meio da substituição da discussão 

teórica, distanciada dos objetivos, por uma hierarquização das variáveis e por uma análise das suas 

interações e dos seus sistemas de causalidade (Buarque, 2003). O produto desse instrumento técnico é 

uma lista das variáveis de maior poder de determinação do futuro do sistema-objeto que relata a 

realidade daquele ambiente que é o objeto de estudo. 

Após compreender o sistema-objeto de estudo, faz-se necessário identificar as condicionantes de futuro, 

ou seja, o que está se desenvolvendo na realidade, o que pode sinalizar e indicar tendências do futuro. O 

instrumento central para essa percepção das condicionantes consiste na análise histórica e no 

diagnóstico para conhecer o movimento da realidade estudada. Dessa forma, é possível observar os 

processos que estão ocorrendo e antecipar comportamentos futuros. Para análise sistêmica do contexto é 

preciso, contudo, olhar para o passado e presente, identificar as tendências que começam a desenhar os 

fatores que estão amadurecendo (Buarque, 2003; Godet, 1993). Definir condicionantes envolve 

selecionar incertezas que caracterizam a dependência ou a capacidade de ação sobre tais impactos. 

Nessa etapa, é importante o envolvimento de especialistas e de conhecedores da realidade local.  

Para descrever os eventos com alto grau de incerteza e alto impacto foram estabelecidos os seguintes 

caminhos metodológicos: (i) organização e sistematização de dados e informações primárias e 

secundárias do passado e do presente, em especial o período 2000-2010/2012, (ii) oficinas com 

secretários e técnicos da prefeitura, (iii) entrevistas com atores conhecedores da realidade local, nacional 

e internacional, (iv) seminários com representantes da sociedade serrana, (v) leitura e interpretação de 

planos e documentos da Serra, (vi) análise dos documentos sobre decisões e politicas públicas nacionais, 

movimentos e acordos internacionais. Buscou-se realizar esse trabalho com os atores sociais envolvidos 

em níveis e instituições diversas, que ajudam na implementação de políticas e ações e que influenciam o 

desempenho futuro da realidade analisada.  

Para levantar e organizar o conjunto de informações da agenda ocorreram as seguintes atividades: 

 70 encontros de conversação, média de 5 encontros por área temática (total de treze 

áreas), focando em ideias, críticas, avaliações, soluções e projetos. 

 02 grandes encontros para lançamento e encerramento da agenda. 

 30 pesquisas qualitativas e quantitativas – diagnósticos setoriais. 

 03 pesquisas de opinião, envolvendo análise de serviços, identidade do serrano e 

caracterização do setor imobiliário. 

 Equipe técnica formada por 30 técnicos especialistas, com conhecimento reconhecido 

em suas áreas de especialização. 

3. Parte 1: Serra Hoje - 2012 
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O conjunto de informações reunidos na Parte 1 da agenda foi produzido com o objetivo de avaliar o 

período de 2000 a 2010/2012 e subsidiar a estratégia de desenvolvimento da Agenda Serra do Futuro. 

As informações a seguir foram construídas (sintetizadas) a partir das seguintes áreas de análise: 

demografia, saúde, educação, esporte, cultura, economia, criminalidade, pobreza e desigualdade, meio 

ambiente, mobilidade urbana, espaço urbano e gestão e governança. O presente artigo terá como foco 

apenas algumas áreas temáticas. Para consolidar a seção, apresenta-se o Mapa de Avanços e Desafios, a 

fim de propiciar síntese de fatores positivos, ameaças e oportunidades do município da Serra. 

3.1  Demografia 

O município da Serra viveu um intenso crescimento populacional a partir da década de 1970, devido, 

principalmente, à mudança do perfil produtivo econômico do Espírito Santo, da decadência do café e 

sua erradicação na década de 1950 e a implantação de plantas industriais no município, a partir da 

década de 1970. Em 1970, o município da Serra possuía uma população de 17.286 habitantes. Nas 

décadas que se seguiram, o crescimento foi acelerado, chegando em 2010 com 409.267 habitantes e 

2015 com 485.376 (projeção do IBGE). Este perfil de crescimento pode ser visualizado na figura 2 

abaixo. 

 

Figura 2 - Evolução da população da Serra: 1920 – 2010. Agenda Serra, 2012 

 

O crescimento verificado no município da Serra contribuiu para o aumento na participação da população 

em relação à Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) e ao Espírito Santo (ES). Conforme se 

verifica na tabela 1, a participação da população da Serra saiu de 5,76% e 0,86% para 24,25% e 11,64%, 

respectivamente em relação à RMGV e ES. 
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Ano Serra(1) GV(2) RMGV(2) ES(1) Brasil(1) 

Participação 

da Serra da 

RMGV 

Participação 

da Serra no 

ES 

1920 6.777 ----- ------ 457.328 30.635.605 - - 

1940 6.415 91.570 111.456 750.107 41.165.289 5,76 0,86 

1950 9.245 110.931 131.337 861.562 51.944.397 7,04 1,07 

1960 9.192 194.311 221.104 1.170.858 70.070.457 4,16 0,79 

1970 17.286 385.998 418.273 1.599.333 93.139.037 4,13 1,08 

1980 82.568 706.244 753.959 2.023.340 119.002.706 10,95 4,08 

1991 222.158 1.064.919 1.136.842 2.600.618 146.825.475 19,94 8,54 

1996 270.373 1.182.354 1.267.423 2.802.707 157.070.163 21,33 9,65 

2000 321.181 1.337.187 1.438.596 3.097.232 169.799.170 22,33 10,37 

2010 409.267 1.565.393 1.687.704 3.514.952 190.755.799 24,25 11,64 

(1) Fonte IBGE - vários censos demográficos. População residente: censos de 1940, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000, 

2010 e contagem 1996 e 2007. População presente: censos de 1920, 1950.  

(2) Fonte Ipea (1940, 1950).   

GV - Grande Vitória: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana.  

RMGV – Região Metropolitana da GV: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari, Fundão. 

O IBGE não inclui os bairros "Carapina I, Hélio Ferraz e Bairro de Fátima" no município da Serra. 

Elaboração Equipe Agenda Serra: dinâmica populacional. 

 

Tabela 1 - Evolução da população da Serra, GV, RMGV, ES e Brasil 

3.2  Saúde 

Quanto à esperança de vida ao nascer, a Serra vem melhorando lentamente seus indicadores. De acordo com 

o Atlas do Desenvolvimento Humano, em 1991 a esperança de vida na Serra era de aproximadamente 63 

anos, a menor da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV). Posteriormente, no ano de 2000, subiu 

para aproximadamente 67 anos, ficando à frente apenas do município de Cariacica. A probabilidade de 

sobrevivência até os 60 anos na Serra em 1991, era de 66,74% e, em 2000, 73,1%, a segunda menor 

probabilidade de sobrevivência da Região Metropolitana da Grande Vitória. Em 2010 a expectativa de vida 

alcança 73 anos, aproximando-se da situação do estado que é de aproximadamente 75 anos. 

Com tendência de queda, a mortalidade infantil, que em 2000 era de 16,92 óbitos por mil nascidos vivos, 

atingiu 11,45 em 2010, sendo menor que a taxa estadual de 11,92, conforme tabela 2. 

 

Município 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cariacica 18,41 13,94 17,75 16,59 15,12 15,28 14,50 12,93 15,19 11,23 13,30 

Fundão 22,47 26,02 - 7,81 12,66 30,04 13,95 16,46 13,64 12,71 7,17 

Guarapari 10,54 16,66 14,79 9,15 10,11 11,06 9,66 11,53 23,32 11,33 12,35 

Serra 16,92 14,55 13,52 12,61 15,38 13,17 12,70 13,70 13,06 11,70 11,45 

Viana 10,73 14,07 17,19 14,72 14,81 16,50 16,60 11,84 10,94 9,99 13,60 

Vila Velha 20,34 18,93 17,70 12,65 13,48 17,67 16,13 11,97 12,11 11,24 9,97 

Vitória 15,30 11,94 8,33 14,78 12,93 13,64 14,45 11,50 11,17 11,45 10,05 

RMGV 17,21 15,15 14,69 13,73 14,09 14,92 14,17 12,57 13,52 11,37 11,38 

Fonte: Agenda Serra (2012) 

Tabela 2 - Coeficiente de Mortalidade infantil por 1.000 nascido-vivos segundo municípios da Região 

Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), 2000 a 2010 
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3.3  EducaçãO 

A partir das taxas de aprovação, abandono, evasão, promoção, repetência, reprovação e distorção idade-série, 

no período de 2000 a 2010, é possível verificar uma melhoria na qualidade da educação do ensino 

fundamental, nos anos iniciais e finais (tabela 3). Porém, cabe ressaltar o aumento da taxa de reprovação nos 

anos finais do ensino fundamental. Também merece destaque a redução da taxa de distorção idade-série 

tanto no ensino fundamental, anos iniciais e finais, como no ensino médio. No ensino médio todas as taxas 

apresentaram desempenhos inferiores aos alcançados no âmbito estadual e regional, sendo que a taxa de 

reprovação foi maior que a apurada em âmbito nacional. 

 
  Ens. Fundamental Ens. Fundamental Ensino Médio 

 Anos Iniciais Anos Finais 

Taxa de distorção idade-série 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Serra 27,20% 14,90% 41,70% 27,70% 48,70% 31,90% 

Espirito Santo 25,90% 15,70% 38,60% 26,50% 48,50% 25,10% 

Brasil 42,50% 18,50% 48,60% 29,60% 51,50% 34,50% 

Taxa de Abandono       

Serra 4,10% 0,60% 7,10% 2,00% 9,60% 8,40% 

Espirito Santo 4,80% 0,90% 8,60% 2,90% 8,20% 7,00% 

Brasil 9,00% 1,80% 11,50% 4,70% 10,30% 10,30% 

Taxa de aprovação       

Serra 90,10% 92,80% 86,60% 81,70% 86,70% 70,00% 

Espirito Santo 90,30% 92,40% 87,50% 82,50% 89,10% 79,30% 

Brasil 82,70% 89,90% 81,60% 82,70% 85,30% 77,20% 

Taxa de reprovação       

Serra 5,80% 6,60% 6,30% 16,30% 3,70% 21,60% 

Espirito Santo 4,90% 6,70% 3,90% 14,60% 2,70% 13,70% 

Brasil 8,30% 8,30% 6,90% 12,60% 4,40% 12,50% 

Fonte: MEC/INEP/DTDIE (http://www.todospelaeducação.org.br/Anos 2000 e 2010 

Tabela 3 - Taxas de aprovação, abandono, evasão, promoção, repetência, e distorção idade-série, 2000 e 2010 

 

O gráfico 1 mostra o salto da aplicação de recursos entre 2000 e 2011, que foi ampliado em 7,5 vezes, passando 

de R$ 30,29 milhões para 228,58 milhões, variando entre 25,5% e 30,0% da aplicação do orçamento municipal 

anual. No atual PPA (2010-2013), os investimentos apresentam-se de forma diversificada abrangendo ampliação e 

estruturação do parque escolar, educação integral, excelência na educação, gestão democrática na educação, 

inclusão digital e modernização da Secretaria de Educação, totalizando, nestas 6 ações, R$ 320,1 milhões.  

 Gráfico 1 - Evolução da Aplicação de Recursos na Educação (R$ milhões)– 2000/2011. PMS, Secretaria 

Municipal de Educação, Coordenação do Fundo Municipal de Educação, 2011 

http://www.todospelaeducação.org.br/Anos
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3.4 Economia 

Durante a última década, verificou-se uma ampliação da importância do município da Serra no cenário 

estadual e regional. A evolução do Produto Interno Bruto (PIB) na última década indicou que a 

participação do município no PIB estadual saltou de 12,4%, em 1999, para 17,3% em 2009 (tabela 4). 

Dos sete municípios que compõem a Região Metropolitana, a Serra representa mais de ¼ do PIB dessa 

região, passando de 20,6% para 26,7%, no mesmo período. Cumpre ressaltar que o município ocupa 

uma área de 553 km2, que corresponde a tão somente 1,2% do território do Estado do Espírito Santo. 

Considerando valores a preços correntes, o PIB da Serra cresceu de R$ 2,5 bilhões, em 1999, para R$ 

11,5 bilhões, em 2009, enquanto o da Região Metropolitana da Grande Vitória passou de R$ 12,0 

bilhões para R$ 43,2 bilhões e o Espírito Santo, de R$ 19,8 bilhões para R$ 66,8 bilhões, no mesmo 

período. 

 

Ano 

PIB a preços correntes  

(R$ milhão) Serra/RM 
(%) 

Serra/ES 
(%) 

Evolução do PIB  

(2002=100) 

Serra RM ES Serra RM ES 

1999 2.465,0 11.960,6 19.843,0 20,6 12,4 100,0 100,0 100,0 

2000 2.931,3 13.891,8 23.248,6 21,1 12,6 118,9 116,1 117,2 

2001 3.557,1 15.166,4 24.333,6 23,5 14,6 144,3 126,8 122,6 

2002 3.989,7 16.617,3 26.756,1 24,0 14,9 161,9 138,9 134,8 

2003 4.737,6 18.981,3 31.063,7 25,0 15,3 192,2 158,7 156,5 

2004 6.886,9 25.639,0 40.217,4 26,9 17,1 279,4 214,4 202,7 

2005 7.185,2 30.315,3 47.222,6 23,7 15,2 291,5 253,5 238,0 

2006 9.130,5 33.513,9 52.777,5 27,2 17,3 370,4 280,2 266,0 

2007 10.405,0 38.952,7 60.339,8 26,7 17,2 422,1 325,7 304,1 

2008 10.801,0 45.078,3 69.870,2 24,0 15,5 438,2 376,9 352,1 

2009 11.531,8 43.222,6 66.763,0 26,7 17,3 467,8 361,4 336,5 

Fonte: Agenda Serra (2012) 

Tabela 4 - PIB a preços correntes, Serra, Região Metropolitana e Espírito Santo, 1999-2009 

3.5  Criminalidade 

No município da Serra, as mortes por causas externas são significativas em relação às demais causas. É 

importante ressaltar que a causa de morte externa concentra, em 2010, mais de 80% dos óbitos que 

ocorreram para jovens com idades de 15 a 29 anos: as percentagens de ocorrência de óbitos desta 

natureza são de 86,7% no grupo de 15 a 19 anos, 86,9% no grupo de 20 a 24 anos e 83,5% no grupo de 

25 a 29 anos, conforme Gráfico 2.  
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Gráfico 2 - Grupos de causas de mortalidade segundo a incidência proporcional por idades. Agenda Serra, 2012 

 

Além disso, o perfil da mortalidade na Serra indica que as mortes por causas externas são caracterizadas, na 

maioria, por agressões, 60%, seguidas de acidentes no trânsito, 20% (gráfico 3), o que pode indicar 

concentração de mortes violentas em jovens do sexo masculino com idade entre 15 a 29 anos. 

Gráfico 3 - Óbitos por ocorrência por grande grupo de Causas Externas - Serra – 2010.  Elaboração Equipe 

Agenda Serra: Dinâmica Populacional, com dados do MS/SIM, 2010 

3.6  Pobreza e Desigualdade 

Em 2011 na Serra havia 38.939 famílias cadastradas no Cadúnico, segundo dados do Ministério do 

Desenvolvimento Social – MDS, sendo 18.794 beneficiárias do bolsa família; (Agenda Serra, 2012, 

p.67). Do total de 79.344 pessoas, 58,2% são mulheres, 19% são analfabetos e 62% não possuem o 

ensino fundamental completo (tabela 5). Além da questão dos rendimentos já apontada, duas outras 

questões se destacam, o grande índice de desempregados e sem vínculos formais de trabalho e a baixa 

escolaridade em relação à média geral da população, cerca de 60% com ensino fundamental incompleto, 

entre as pessoas em idade produtiva. 
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Sexo 1 - Masculino 2 – Feminino Total 

Grau de instrução 

Qtd 

Pessoas 

%Qtd 

Pessoas 

Qtd 

Pessoas 

%Qtd 

Pessoas 

Qtd 

Pessoas 

%Qtd 

Pessoas 

Analfabeto 7.309 22% 7.655 17% 14.964 19% 

Até 4ª série incompleta do ensino 

fundamental 
11.216 34% 13.055 28% 24.271 31% 

Com 4ª série completa do ensino 

fundamental 
690 2% 1.210 3% 1.900 2% 

De 5ª a 8ª série incompleta do 

ensino fundamental 
9.245 28% 13.855 30% 23.100 29% 

Ensino Fundamental completo 291 1% 542 1% 833 1% 

Ensino médio incompleto 2.629 8% 5.301 11% 7.930 10% 

Ensino médio completo 1.696 5% 4.393 10% 6.089 8% 

Superior incompleto 46 0% 98 0% 144 0% 

Superior completo 32 0% 70 0% 102 0% 

Especialização 2 0% 0 0% 2 0% 

Mestrado 0 0% 1 0% 1 0% 

(Dado não disponível) 3 0% 5 0% 8 0% 

Total 33.159 100% 46.185 100% 79.344 100% 

Obs: Considerados somente os cadastrados com ano de pesquisa maior ou igual a 2009  

Fonte: Agenda Serra, 2012 

Tabela 5 - Grau de instrução das pessoas cadastradas no Cadúnico, por sexo, na Serra - 2011 

Na Serra a população declarada negra ou parda soma aproximadamente 67%, que chama a atenção para a 

necessidade de inserir na agenda a questão étnico-racial, tendo em vista o reconhecimento das formas de 

segregação e discriminação históricas desta população no Brasil, geralmente feminina, mais empobrecida, 

com trabalhos mais precários, rendimentos inferiores, vitimização e violência, tabela 6. 

 

População Residente - por cor ou raça Habitantes % 

Branca 128.259 31,30 

Preta 42.756 10,44 

Parda 233.275 56,90 

Amarela 3.754 0,91 

Indígena 1.212 0,29 

Sem declaração 11 0,00 

Total 409.267 100,00 

Fonte: IBGE, 2010 

Tabela 6 - População por raça/cor na Serra – 2010 

 

3.7  Mapa de avanços e desafios 

O Mapa de Avanços e Desafios representa a síntese dos fatores relevantes, positivos e negativos, observados 

no período de 2000 a 2012. O mapa oferece um conjunto de informações das áreas de análise, cujo objetivo é 

a orientação das estratégias de desenvolvimento da Serra, quadro 1. 
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ÁREAS DE 

AVANÇOS 

AVANÇOS DESAFIOS 

Saúde 

- Redução da taxa de mortalidade infantil de 16,92 em 2000 para 11,45 por 

mil nascidos vivos em 2010; 

- Ampliação das responsabilidades e ofertas de serviços passando do modelo 

de gestão plena da atenção básica à saúde, para se adequara um enfoque mais 

holístico, envolvendo serviços de média e alta complexidade; 

- Ampliação dos estabelecimentos de atendimento à saúde, passando de 117 

em 2005 para 245 em 2010; 

- Em 2000 ocorre o processo de implantação do Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) com 3,7% da população atendida. Em 2004, 
com absorção da Estratégia de Saúde da Família (ESF) ampliou-se a 

cobertura para 5,4% da população. Em 2011 a cobertura da população chegou 

a 29,5%; 

- Crescimento no quadro de servidores de 2.485, em 2006, para 3.236 em 

2011, aumento de 30,22% no período, especialmente profissionais graduados 

e pós-graduados; 

- Despesas totais com saúde por habitante, que em 2003 era de R$ 103,39, 

passou para  

R$ 359,95 em 2011; 

- As aplicações de recursos estiveram acima do índice de 15% dos recursos 

próprios aplicados em saúde, chegando a 19,62% em 2011. 

- Melhorar a qualidade dos serviços de saúde, tendo em vista que a percepção da 

qualidade do atendimento nos postos de saúde é considerada ruim ou péssima por 

47,2% da população; 

- Ampliar o percentual de cobertura do programa Estratégia de Saúde da Família; 

- Pressão dos investimentos em políticas públicas e sociais para a grande demanda, 

especialmente devido ao envelhecimento da população e às causas externas de morte, 

com 27,65% dos casos; 

- Política para abordagem da problemática dos idosos que sejam intersetoriais e que 

prepare a rede de serviços para a complexidade inerente à faixa etária; 
- Desarticulação entre as diversas secretarias do município, com a Região 

Metropolitana e com a Secretaria de Estado da Saúde, especialmente para atenção 

integral à saúde; 

- Dificuldades de fixação dos profissionais no município e necessidade de 

desenvolvimento de trabalhadores do setor; 

- Integração dos sistemas de informação da saúde nos pontos de atendimento. 

Educação 

- Redução da taxa de analfabetismo de 8,6% para 5,6% da população o entre 
2000 e 2010; 

- Ensino Fundamental: Infraestrutura atende 100% da população, sendo 

78,8% na rede pública; 

- Aumento no número de professores na rede municipal de ensino, de 1.761 

em 1996 para 4.997 professores em 2012. Aumento de 183,76%; 

- Salto na aplicação de recursos entre 2000 e 2011, ampliado em 7,5 vezes, de 

R$ 30,29 milhões para 228,58 milhões. 

- 50.000 Adultos não concluíram o ensino fundamental e 66.215 pessoas com ensino 
médio incompleto; 

- Ensino Infantil (0-4 anos): demanda de 32,2 mil crianças e atendimento de 15,1 mil; 

- Ensino Fundamental (5-14 anos): IDEB anos iniciais 4,6 e anos finais 3,6 (2009). 

Melhorar qualidade; 

- Ensino Médio (15-18 anos): demanda de 28,5 mil adolescentes e atendimento de 

18,3 mil. 

Esporte 

- Diversidade de modalidades esportivas, inclusive de contato com a natureza, 

potencializadas pelas características geográficas e espaciais, por se situar 

numa região montanhosa e litorânea; 

- Infraestrutura para prática esportiva e de lazer diversificada, com 

equipamentos públicos e privados; 

- Ampliação dos espaços públicos de lazer nos últimos anos, especialmente 

- Articular e desenvolver a política municipal de esporte; 

- Integrar saúde, educação, lazer e esporte para todos os grupos etários e em especial, 

política intersetorial para adolescentes, jovens e idosos; 

- Desenvolver modelo de gestão dos equipamentos púbicos com a comunidade; 

- Necessidade de prover todos os bairros da Serra com equipamentos de esporte e 

lazer; 
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parques; 

- Capacidade de organização de campeonatos e torneios envolvendo diversas 

modalidades esportivas. 

- Desenvolver estrutura de gestão e mecanismos de avaliação das ações de esporte e 

lazer. 

Cultura 

- A cultura popular representa um dos mais ricos atributos da Serra, tendo o 

congo se configurando como uma referência na formação e desenvolvimento 

da identidade local; 

- Contratação de projetos para desenvolvimento de espaços de cultura, 

especialmente o Centro Cultural da Serra. 

- Criar mecanismos de valorização e comunicação do patrimônio material e imaterial 

cultural da Serra; 

- Preservação dos espaços históricos relevantes; 

- Desenvolver espaços para práticas culturais variadas; 

- Integrar os valores culturais locais aos espaços de educação. 

Economia 

- Crescimento do PIB de R$ 2,5 bilhões, em 1999, para R$ 11,5 bilhões, em 
2009 e crescimento da participação no PIB estadual de 12,4% em 1999 para 

17,3% em 2009; 

- Entre 2002 e 2010, a Serra ganhou 4.641 novas empresas, passando de 9,2 

mil para 13,8 mil, e o número de empregos formais praticamente dobrou, 

passando de 58,4 mil para 116,4 mil; 

- Evolução da população ocupada, passando de 120,9 mil pessoas, em 2000, 

para 188,8 mil, em 2010, resultando em um aumento substancial na taxa de 

ocupação de 78,6% para 90,1%, respectivamente; 

- Tendência de diversificação econômica com ampliação do setor de 

comércio e serviços; 

- Mobilização associativa empresarial. 

- Ampliar o efeito multiplicador da economia em pequenos e médios negócios; 
- Base industrial focada em commodities para exportação, vulnerável ao mercado 

internacional; 

- Fortalecer e adensar os arranjos produtivos locais e o turismo; 

- Aproveitar as oportunidades de expansão dos negócios relacionados ao comércio e 

serviços e aos pólos industriais e empresariais; 

- Equilibrar o desenvolvimento econômico com as questões sociais, urbanas e 

ambientais. 

Criminalidade 

- Busca para construir políticas integradas para avaliar os fatores associados 
ao risco: estrutura, dinâmica e composição demográfica; estrutura 

socioeconômica; mercado de trabalho; nível educacional e acesso à escola; 

serviços urbanos; vulnerabilidade familiar; estilos de vida; políticas públicas e 

despesas orçamentárias do município; 

- Capacidade crítica para avaliação dos indicadores de vitimização juvenil 

visando construir políticas e projetos voltados à prevenção do processo de 

criminalização entre jovens; 

- Implantação de tecnologias de monitoramento para controle e prevenção de 

crimes. 

- Dentre os 200 municípios mais violentos do Brasil, considerando-se aqueles com 
população superior a 10 mil habitantes, 19 municípios são capixabas. A Serra aparece 

como o município mais violento do Estado e em 16° no ranking nacional. 

- A sensação de insegurança entre a população da Serra é de cerca de 80%, em 2012; 

- A causa de morte externa concentra, em 2010, mais de 80% dos óbitos que 

ocorreram para jovens com idades de 15 a 29 anos; 

- A cidade da Serra é a sétima mais violenta do Brasil entre cidades com mais de 26 

mil mulheres, com 19,7 homicídios para cada 100 mil mulheres, em 2010; 

- Incipiente visão integrada da segurança pública e defesa social com as áreas da 

saúde, esporte, cultura e lazer, serviços, economia, gestão pública, espaço urbano, 

demografia e turismo. 

Pobreza e 

Desigualdades 

- Institucionalização e aprimoramento da política de assistência social, 

especialmente através do Plano Municipal de Assistência Social; 

- Aumento no número de equipamentos e atendimento social, especialmente 
Pró-cidadão, CRAS e CREAS; 

- Amadurecimento na percepção para o fortalecimento da articulação da rede 

- Na Serra mais de 112.000 pessoas vivem sem rendimentos ou apenas com 

benefícios de programas de transferência de renda, indicando o desafio de erradicar a 

pobreza e a pobreza extrema no município da Serra; 
- A Serra possui Índice de Desenvolvimento familiar de 0,62 em 2011, está pouco 

acima do índice médio de 0,5, que representa grande concentração de pobreza; 
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de serviços socioassitenciais e dos conselhos com larga experiência que 

pautam as políticas na Cidade; 

- Iniciativas de criação de fórum de políticas públicas agregando todos os 

conselhos e políticas sociais, inclusive com ações de direitos humanos, 

cidadania e trabalho. 

- Na Serra a população declarada negra ou parda soma aproximadamente 67%, que 

chama a atenção para a necessidade de inserir na agenda a questão étnico-racial, 

tendo em vista o reconhecimento das formas de segregação e discriminação históricas 

desta população no Brasil, geralmente, feminilizada, mais empobrecida, com 

trabalhos mais precários, rendimentos inferiores, vitimização e violência; 

- Os rendimentos mensais da população negra no município é inferior ao dos 

trabalhadores brancos, quando se trata da questão de gênero esta diferença se acentua 
ainda mais; 

- Integrar as famílias em vulnerabilidade social à educação, cultura, trabalho e 

habitação; 

- Desenvolver políticas para o envelhecimento e a juventude; 

- Necessidade de equipamentos e políticas integradas com base no Território. 

Meio 

Ambiente 

- Patrimônio ambiental rico e diversificado, composto pelo mosaico de 

planícies costeiras e maciços rochosos, com diversos ambientes vegetais, 

variações climáticas, da densa malha hidrográfica e dos ambientes litorâneos 

e lacustres, que formam diversos cenários naturais; 

- Ampliação da cobertura da oferta de água tratada para 100% da população; 

- Ampliação na década para 61,7% das redes de esgoto, com 842.830 km de 

extensão; 

- Preservação de áreas verdes, com ampliação do número de unidades de 
conservação ambiental, com 3 novas unidades na última década; 

- Em 2010, o IQA - Índice de Qualidade da Água - do município foi de 97,61, 

alcançando assim uma classificação denominada excelente; 

- Para os próximos 30 anos pretende-se garantir a universalização do acesso 

aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com o 

montante de investimentos de 

R$971.014.000,00. 

- Conter a expansão imobiliária sobre áreas verdes e equilibrar o desenvolvimento 

econômico com os espaços ambientais; 

- Dar destinação ambientalmente correta para resíduos sólidos, considerando-se que 

entre 2002 e 2010 houve aumento de 17,1 toneladas de resíduos domiciliares e 

públicos recolhidos; aumento de 59 toneladas de resíduos provenientes dos serviços 

de saúde; e aumento de 315.834 toneladas de resíduos provenientes da construção 

civil; 

- 824 Pontos viciados de depósito de lixo pela população por todo o município e 
necessidade de avanços na coleta tradicional de resíduos e ampliação da coleta 

seletiva; 

- Recuperar áreas naturais, especialmente lagoas e corpos d’água. A área verde 

disponível para o usufruto da população serrana é calculada em torno de apenas 

3,60m2 por habitante, índice muito abaixo do proposto pela Organização das Nações 

Unidas – ONU, que fica entre 8 e 16 m²; 

- Desafio de univesalizar o esgotamento sanitário, o município possui índice de 

cobertura de 61,7% da população; 

- Impactos aos recursos hídricos com lançamento de esgoto em córregos; infiltração 

de lixiviado de aterro sanitário no lençol freático; lançamento de resíduos sólidos 

diretos nos córregos e lagoas; e eutrofização de lagoas com potencial para 
abastecimento. 

Mobilidade 

Urbana 

- Investimento na ampliação e na melhoria física e operacional do sistema 

viário na última década, contribuindo para a reestruturação da circulação 

viária da cidade, rompendo o isolamento de inúmeros bairros, minimizando 

os tempos das viagens intra-urbanas; 

- Equilibrar o aumento do fluxo de carros e cargas com o desenvolvimento de vias 

eficientes e novos modelos de tráfego; 

- Implantar projetos de mobilidade que priorizem o transporte limpo e humanizado; 

- Revitalizar espaços urbanos e viários, especialmente com investimentos em trechos 
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- Expansão do sistema de transporte coletivo com a criação de novas linhas 

alimentadoras e troncais metropolitanas, com a implantação do Terminal 

Urbano Jacaraípe e a ampliação do Terminal Urbano Laranjeiras; 

- Contratação de projetos de revitalização urbanística e viária; 

- Promulgação do Plano Diretor Urbano com estabelecimento de metas e 

projetos viários, especialmente com estabelecimento de diretrizes para 

transporte, como ciclovias e BRT. 

com contenção de tráfego; 

- Melhorar o transporte coletivo; 

- Ampliar e implantar novas vias de contorno e acesso à capital. 

Espaço 

Urbano 

- Criação de espaços de convivências e áreas de proteção ambiental; 
- Contratação de projetos de urbanização e valorização dos espaços 

identitários da cidade; 

- Expansão do mercado imobiliário; 

- Fortalecimento da dinâmica urbana e minimização do aspecto de periferia 

em relação à capital. 

- Equilibrar a expansão imobiliária com novas demandas de mobilidade urbana, 
serviços públicos, impactos ambientais; 

- Equilibrar o desenvolvimento dos pólos industriais contíguos à mancha urbana com 

questões de segurança e vazios noturnos; 

- Desenvolver a urbanização dos aglomerados subnormais; 

- Conter o avanço habitacional sobre áreas de proteção ou interesse ambiental; 

- Prover a cidades de espaços de convivência; 

- Diminuir o déficit habitacional. 

Gestão e 

Governança 

- Percepção positiva dos serviços públicos: coleta de lixo (70,3% ótimo ou 

bom), iluminação pública (62,7% ótimo ou bom), vias de acesso ao município 

(61,8% ótimo ou bom) e transporte coletivo (48,7% ótimo ou bom) e 

educação infantil e o ensino fundamental (45,1% e 42,7% ótimo ou bom, 

respectivamente); 

- Evolução da escolaridade dos servidores de 2006 a 2011, com redução de 
29% dos servidores com 1º grau incompleto (ensino fundamental) e aumento 

de servidores com 2º grau completo (ensino médio) (14%), com ensino 

superior completo (19,5%) e pós-graduação, incluindo lato sensu e strito 

sensu (175,2%); 

- Ampliação e integração dos sistemas de informações gerenciais; 

- Participação dos movimentos sociais no Orçamento Participativo e nas 

instâncias de decisão de políticas; 

- Aumento da receita no decorrer da última década, passando de R$ 297 

milhões em 2000 para R$ 900 milhões em 2011, em valores correntes; 

- Desenvolvimento de uma base de conhecimento da cidade a partir de 

estudos, projetos e planos para o futuro da cidade. 

- Percepção negativa dos serviços públicos: trânsito (47,5% ruim ou péssimo), o 

atendimento nos postos de saúde (47,2% ruim ou péssimo), calçadas e passeios 

públicos (46,6% ruim ou péssimo), praças do bairro (41,8% ruim ou péssimo) e 

opções de lazer no município (36,2% ruim ou péssimo); 

- Implantar planos de cargos e salários com políticas efetivas de recursos humanos; 

- Modernizar as estruturas de gestão e serviços integrados à sociedade; 
- Ampliar os mecanismos de controle social e transparência na gestão pública; 

- Realizar ajuste fiscal, tendo em vista as reduções das receitas do Fundap e ICMS e 

aumento das despesas de custeio; 

- Ampliar a capacidade de investimentos mediante políticas de captação de recursos. 

Quadro 1 - Mapa de Avanços e Desafios 2000-2012. Agenda Serra, 2012
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4. Parte 2: Serra do Futuro – 2032 

A parte 2 aborda os temas condicionantes de futuro, incertezas críticas, cenários prospectivos, estratégias de 

desenvolvimento e metas de futuro. O objetivo fundamental dessa seção é perceber tendências e construir 

indicações e projeções de futuro. As projeções de desenvolvimento do futuro estão aportadas em três 

dimensões: (i) os aspectos externos e locais ao município, apresentados na parte 1 e nas condicionantes de 

futuro, que podem influenciar o desenvolvimento da Serra; (ii) as incertezas críticas, isto é, condicionantes 

do futuro com baixo grau de previsibilidade e alto impacto, que direcionam a composição dos cenários; e. 

(iii) os cenários prospectivos, ferramenta para ordenar as percepções sobre ambientes futuros alternativos, 

orientar estratégias e metas. 

4.1  Condicionantes de futuro e cenários 

O exercício central do processo de construção de cenários reside na identificação dos condicionantes do 

futuro: o que está acontecendo na realidade, os processos de mudança, que podem sinalizar e indicar as 

tendências do futuro. Ou seja, os condicionantes de futuro são forças motrizes ou tendências de grande 

relevância e com forte influência na determinação dos eventos futuros. As forças e tendências se 

caracterizam pela capacidade de influência ou consequências futuras, provocando novas políticas, 

comportamentos e ações. O instrumento central para a percepção dos condicionantes consiste na análise de 

séries históricas, como efetivado na análise de 2000 a 2012, visando conhecer o movimento da realidade 

estudada e identificar as tendências e os processos em curso, que permitem antecipar possíveis 

comportamentos futuros. 

Visto que uma das atividades importantes para a construção de cenários é a formulação de condicionantes de 

futuro, separou-se os condicionantes em fatores exógenos e endógenos, conforme Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Condicionantes de futuro para o município da SerraFonte.Agenda Serra, 2012 

 

No presente artigo focar-se-á em 2 condicionantes de futuro: o Plano Nacional de Educação (PNE 2011-

2020) e a idade produtiva e o envelhecimento da população da Serra.  
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O Plano Nacional de Educação (PNE 2011-2020) 

O Plano Nacional de Educação (PNE 2011-2020), aprovado em junho de 2012, estabelece 20 metas educacionais 

que o país deverá atingir no prazo de dez anos. Além do aumento no investimento em educação pública, o plano 

prevê a ampliação das vagas em creches, a equiparação da remuneração dos professores com a de outros 

profissionais com formação superior, a erradicação do analfabetismo e a oferta do ensino em tempo integral em 

pelo menos 50% das escolas públicas. As principais metas que podem afetar especificamente o Município da 

Serra definidas pelo PNE são: 

• Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de quatro a cinco anos, e ampliar 

a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, cinquenta por cento das crianças 

de até três anos até o final da vigência deste PNE. 

• Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda a população de seis a quatorze anos e garantir 

que pelo menos noventa e cinco por cento dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o 

último ano de vigência deste PNE. 

• Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de quinze a dezessete anos e elevar, 

até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para oitenta e 

cinco por cento. 

• Alfabetizar todas as crianças até, no máximo, os oito anos de idade. 

• Manter o programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à conclusão do ensino fundamental e 

à formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da educação básica. 

• Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os (as) profissionais da educação 

básica pública em todos os sistemas de ensino, tendo como referência o piso salarial nacional profissional, 

definido em lei federal, nos termos do art. 206, VIII, da Constituição Federal. 

As possíveis consequências do PNE para o município da Serra, encontram-se no quadro 3. 

Quadro 3 - PNE e possíveis consequências para a Serra. Agenda Serra, 2012 
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A idade produtiva e o envelhecimento da população da Serra  

Alguns países do mundo encontram-se na fase 4 da transição demográfica, que significa taxa de 

nascimento baixa a muito baixa e taxa de mortalidade muito baixa. Como exemplo, aparece o Brasil, 

Alemanha e Japão (PRB, 2011). No caso do município da Serra, essa tendência mundial tende a ser 

observada de forma mais intensa nos próximos 20 anos. No censo do ano de 2010, a população 

recenseada na Serra foi de 409.267 habitantes (somar-se-á a estes a população advinda da incorporação 

de novos bairros na fronteira com Vitória). 

Apresenta-se nesse trabalho apenas um cenário (cenário 7, Brasil et al, 2012), com variante de 

crescimento médio-baixo (pressupõe migração fraca e decrescente, com taxa de crescimento geométrico 

decrescente) A projeção da população desse cenário, para 2032, é de 519.442 habitantes, um 

crescimento de 26,9% relativamente a 2010. Dentre as características desse cenário de crescimento 

médio, duas se destacam: a projeção da pirâmide etária e a composição dos grupos etários. Com relação 

à projeção da pirâmide etária (figuras 3 e 4 ), observam-se as seguintes tendências: 

• Aumento da participação da população nas faixas acima de 45 anos na medida da passagem do 

tempo, ou seja, para 2035 a participação dessa faixa é maior que em 2015 e 2025. Em 2035 a 

participação dessa faixa (45 ou + anos) é de 41,8% (22,5 %, censo 2010); 

• Redução da participação das faixas mais jovens de 0-4 anos, 5-9 anos e 10-14 anos na população 

total: a participação das faixas etárias jovens (até 14 anos) é de 15,9% (25,1 %, censo 2010); 

• Envelhecimento gradual da população; 

• Transição demográfica, isto é, nos próximos 20 anos ocorrerão tendência de alto percentual da 

população em idade produtiva. 

• Bônus demográfico, relativamente ao grupo de crianças e adolescentes (0-14 anos) e idosos (60 

anos ou mais); 

• Transição epidemiológica, alteração no perfil das doenças, no médio prazo, devido ao 

envelhecimento da população. 

As possíveis influências que essa realidade demográfica, em especial as mudanças na idade produtiva e 

no envelhecimento da população,  podem ter no município da  Serra estão resumidas no quadro 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Evolução dos grupos etários (Idosos 60 ou +) – Serra - Censos 1960 a 2010 e anos projetados: 

2015-2035. (Cenário 7-crescimento médio-baixo). Agenda Serra, 2012 
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Figura 4 - Pirâmides etárias (habitantes) para a Serra nos anos projetados: 2015-2035. (Cenário 7-

crescimento médio-baixo).Serra Agenda do Futuro, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 - A idade produtiva e envelhecimento da população e possíveis consequências para a Serra, 

Agenda Serra, 2012 
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4.2  Incertezas Críticas 

As incertezas críticas possuem uma baixa previsibilidade, porém, se ocorrem afetam consideravelmente 

a realidade social e econômica da região. Essas incertezas podem ser internas ou externas ao munícipio 

da Serra, também proporcionam uma visão sistêmica do processo de desenvolvimento. No processo de 

seleção das incertezas críticas, identificaram-se três categorias de incertezas:  

Capacidade de Gestão: Fazer Acontecer: nesse âmbito de incertezas compreende-se que a capacidade de 

gestão relaciona-se a dimensão institucional, alinhando recursos e atores em prol dos objetivos 

estratégicos estabelecidos.  A capacidade de gestão envolve a orientação e priorização de recursos, 

desenvolvimentos de programas e projetos estratégicos, gestão estratégica e participativa, condição de 

recursos e capacidade de aprendizagem. 

Objetivo Comum e Capacidade de Contratualização: nessa categoria faz-se necessário compreender a 

importância e influência dos atores sociais na implementação das políticas propostas. Os cenários 

dependem das ações desses atores, levando em consideração o processo democrático participativo e os 

interesses coletivos. Os pontos relevantes dizem respeito à confiança dos atores locais juntamente com a 

contratualização de projetos com resultados para a sociedade, promovendo o fortalecimento das 

instituições locais de forma que seja possível propor a estruturação e articulação em redes e com outras 

esferas de governo. 

Ambiente de Desenvolvimento: na terceira categoria as incertezas críticas levam em consideração a 

perspectiva sistêmica, como o crescimento econômico, qualidade de vida e alocação dos recursos da 

economia, com o propósito de obter melhores resultados em aspectos como: saúde, alimentação, 

economia, preservação ambiental, entre outros. O desenvolvimento deve ser encarado como um 

processo complexo de mudanças e transformações de ordem econômica, política e principalmente, 

humana e social. Nessa categoria faz-se necessário observar se existe um ambiente favorável ao 

comércio exterior, como está a estabilidade da economia brasileira e como se apresenta a continuidade 

no crescimento da economia do município para identificar quais investimentos econômicos, sociais e 

ambientais estão sendo realizados. 

4.3  Cenários prospectivos, estratégia de desenvolvimento e metas de futuro 

Cenários prospectivos 

Os cenários possibilitam pensar os diversos fatores que afetam no processo de decisão e permite 

imaginar ilustrações alternativas de futuro. Dessa forma, os gestores conseguem imaginar situações que 

podem ocorrer e a partir disso propor soluções e posicionamentos.  

Para a construção da “Serra Agenda do Futuro 2012-2032”, foram propostos coletivamente três 

possíveis cenários: o de retrocessos, este implica em incertezas divergentes e desfavoráveis, o cenário de 

inércia, como o próprio nome já diz propõe que as incertezas tenham baixa convergência, este seria um 

cenário mediano, já o cenário de avanços determina que as incertezas sejam convergentes e favoráveis. 

Para cada área de análise do município da Serra foram elaborados os três cenários possíveis, conforme 

Figura 5.   
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Figura 5 - Resumo da construção dos cenários para a Serra, 2012. Agenda Serra, 2012 

 

Estratégia de Desenvolvimento 

Com base em pesquisa e conversação foram criadas 5 categorias de estratégia de desenvolvimento:(i) 

desenvolvimento humano, (ii) cidadania e direito, (iii) desenvolvimento econômico e sustentabilidade, (iv) cidade 

e identidade e (v) gestão e governança.  

Três premissas são centrais para o desenvolvimento e execução das estratégias nos próximos anos:  

 O discernimento e a capacidade política e de gestão para lidar com as condicionantes e incertezas de futuro; 

 A organização eficaz das finanças e de programas e projetos com orientação aos resultados almejados pela 

participação da sociedade; 

 A intersetorialidade necessária para solucionar desafios econômicos e, principalmente sociais e ambientais. 

O Cenário desejado para a Serra demanda objetivos estratégicos para orientar os caminhos para o futuro e um 

conjunto de metas e projetos para orientar o horizonte de longo prazo. 

Objetivos Estratégicos: 

 Desenvolvimento Humano. Promover o desenvolvimento humano com qualidade na educação e na saúde, 

possibilitando ao serrano ampliar seu capital de conhecimento e cultura e de vida saudável.  

 Cidadania e Direito. Promover a cidadania e garantir o direito a todos os serranos com serviços de 

segurança de qualidade, redução da criminalidade, das desigualdades e da pobreza e propiciar ambientes de 

sociabilidade que estimule a convivência cordial. 

 Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade. Ampliar a competitividade da Serra com 

desenvolvimento de negócios de valor agregado, ancorados em arranjos produtivos. 

 locais e rede de serviços fortalecidos, com oportunidades de trabalho, capital humano qualificado e 

preservação do meio ambiente. 

 Cidade e Identidade. Desenvolver uma cidade que preze pela qualidade de vida do serrano, apoiada em 

espaços urbanos democráticos, com mobilidade, acessibilidade e sustentabilidade urbana e valorização da 

cultura e dos recursos naturais. 

 Gestão e Governança. Realizar gestão financeira eficiente e eficaz, prestar serviços públicos de qualidade 

com gestão transparente e fortalecer o ambiente político-institucional que compõe a rede de atores na 

Cidade da Serra, baseado no desenvolvimento democrático da sociedade e na participação ativa nos 

âmbitos metropolitano e estadual. 

No Quadro 5, detalha-se a relação entre cenários prospectivos e estratégia de desenvolvimento. 
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 Cenário de Retrocessos Cenário de Inércia Cenário de Avanços 

D
es

en
v
o
lv

im
en

to
 H

u
m

a
n

o
 - Redução do nível de desenvolvimento humano, mediante: 

- Redução da qualidade de serviços das instituições quanto ao 
conhecimento e a saúde. 
- Conservação do nível de analfabetos e ensino fundamental 

incompleto; 
- Baixa qualidade da educação infantil e fundamental; 
- Baixo percentual de trabalhadores com ensino médio e superior 
completo; 
- O crescimento demográfico e econômico desordenado impacta 
na oferta de serviços educacionais públicos de qualidade. 

- Desenvolvimento humano mediano. Ações desarticuladas na prestação de 
serviços das instituições quanto ao conhecimento e a saúde; 
- Crescimento moderado do percentual de trabalhadores com ensino médio e 
superior completo; 

- Pouco avanço na qualidade da educação infantil e fundamental; 
- Dificuldades em se construir sistemas regionais de atenção integral a saúde. 

- Desenvolvimento humano consistente. Ações articuladas e de 
qualidade na prestação de serviços das instituições quanto ao 
conhecimento e a saúde; 
- Desenvolvimento qualidade da educação infantil e fundamental; 

- Crescimento do percentual de trabalhadores com ensino médio e 
superior completo; 
- Os investimentos em políticas integradas de educação, saúde, 
assistência social, habitação e cidadania e direitos humanos 
transformaram a realidade de territórios e segmentos antes 
segmentados e fragilizados no conjunto da cidade; 
- Organização de um Sistema Municipal de Saúde capaz de atender 
as necessidades da população. 
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- Aumento da pobreza, desigualdades e criminalidade; 
- A questão social é reduzida a “problemas sociais” por parte do 

governo e população, por isso as ações individualizantes, pontuais, 
subjetivas e psicologizantes se constituem como principais formas 
de abordagem - “afinal, o problema é dos sujeitos que não se 
adaptam a realidade não conseguem vencer”; 
- A segregação social se naturaliza e se confunde com os traços da 
própria Serra, a banalização da violência é tanta que já não provoca 
indignação e ação da população, pois “morre quem deve” ou 
“bandido bom é bandido morto” em uma sociedade que negros, 

pobres e de periferia são tidos como marginais; 
- O financiamento das politicas sociais nunca foi uma prioridade, 
por isso, os indicadores de violência, homicídios, pobreza, 
desemprego, escolaridade, chegam a patamares insustentáveis. 
- Os idosos são abandonados sem atendimento.  
- Cresce a população de rua e o número de usuários de drogas pelas 
ruas, cada dia mais jovens e crianças fazem parte deste contexto. 
- Os equipamentos públicos da rede socioassistencial e de 
cidadania foram totalmente sucateados, se encontram com 

instalações inadequadas de atendimento e acessibilidade, além de 
não se fazer presente em todos os territórios. 
- As equipes, defasadas, sem vínculo estável, sem qualificação e 
sem autonomia são conduzidas por ações de interesses do governo 
em detrimento dos interesses da população. 

- Redução parcial da pobreza, desigualdades e criminalidade; 
- Gradativamente, a Serra amplia o contingente da população sem acesso 

às políticas públicas e ao trabalho protegido; 
- A cidade vive sob ameaça de ampliar os abismos sociais que se 
manifestam por meio da violência urbana; 
- Os recursos destinados à área social são limitados; 
- O município incapaz de atender as demandas da população encontra na 
repressão e violência a forma de intervir; 
- Os equipamentos instalados nos bairros funcionam de forma precária, 
poucos atendimentos são realizados frente à demanda da população; 

- Mulheres, jovens e negros cada vez mais estigmatizados e em condições 
precárias de sobrevivência continuam despontando nas estatísticas de 
mortes por causas externas e homicídios, este ciclo se renova a cada 
geração. Logo, as políticas sociais não tem prioridade no orçamento e o seu 
controle social se encontra comprometido. 

- Redução da pobreza, desigualdades e criminalidade; 
- A população em geral alcançou níveis de escolaridade e postos de 

trabalho protegido e salários dignos; 
- Os jovens, mulheres, negros, idosos, pessoas com deficiência com 
acesso aos direitos sociais, encontram oportunidades e 
potencialidades de se desenvolverem plenamente como sujeitos 
sociais e políticos; 
- A sociedade almeja a sustentabilidade e a dimensão universal da 
seguridade pública e da democracia como eixo fundante de 
sociabilidade; 

- A violência e violação de direitos são tratadas de forma 
comprometida por parte do Município. 
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- Redução do crescimento econômico do município, perda de 
competitividade das empresas e baixo adensamento dos Arranjos 
Produtivos Locais; 

- Instabilidade no crescimento do PIB com concentração do no 
setor industrial de baixo valor agregado; 
- Perda de competitividade frente a outros centros econômicos, 
devido à desarticulação política e precário desenvolvimento 
humano e índices sociais negativos; 
- Desarticulação dos arranjos produtivos locais e perda relativa da 
participação do comércio e serviços no PIB municipal; 
- Perda do patrimônio ambiental e degeneração da estrutura 

sanitária com agravamento de doenças e desastres com 
desmoronamentos e inundações recorrentes. 

 

- Moderado crescimento econômico do município, com empresas de 
baixa competitividade e desenvolvimento desarticulado dos Arranjos 
Produtivos Locais.  

- Dificuldade de articulação para o desenvolvimento de novas empresas; 
- Crescimento precário do PIB com manutenção da indústria de baixo 
valor agregado, sem apresentar dinamismos e diversificação nos 
negócios. Falta de estímulos à implementação de empresas que 
produzam bens de valor agregado; 
- Fraco desempenho de atividades voltadas para a produção de ciência, 
tecnologia, informação e inovação; 
- Moderado desempenho dos APLs e pouca interação entre os agentes 

integrantes das respectivas cadeias produtivas; 
- Manutenção da pressão sobre as áreas de proteção ambiental, ausência 
de controle sobre ocupação territorial e licenciamento de 
empreendimentos tipicamente poluidores e perda significativa de 
salubridade ambiental nos sistemas natural e urbano. 

- Crescimento econômico consistente, com empresas 
competitivas e adensamento articulado dos Arranjos Produtivos 
Locais; 

- Articulação favorável ao desenvolvimento de novas empresas. 
- Crescimento sustentado do PIB, com dinamismo econômico da 
indústria, comércio e serviços de valor agregado e incorporação 
de tecnologias inovadoras e desenvolvimento do turismo; 
- Desenvolvimento da competitividade da cidade articulada com 
capital humano qualificado, bons indicadores sociais e identidade 
fortalecida perante o cenário nacional; 
- Conciliação do crescimento econômico e satisfatório padrão de 

qualidade ambiental; 
- Aproveitamento energético de biomassa, Preservação e 
Conservação do Patrimônio Ambiental. 
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- Precarização dos ambientes de sociabilidade, cidade privada e 
redução da identidade do Serrano; 

- A expansão da cidade se amplia de forma desordenada, 
dificultando o acesso aos centros dinâmicos de emprego e 
serviços. Intensifica-se o perfil de cidade privada com segregação 
social; 
- Aumenta de forma elevada o tempo de viagem de todos os 
cidadãos, em decorrência dos engarrafamentos cotidianos ao 
longo de todos os eixos principais do sistema viário; 
- Aumenta o estresse da população e dos acidentes de trânsito e, 
conseqüentemente, do número de vítimas fatais ou não, 

sobrecarregando ainda mais a rede hospitalar, e aumentando as 
retenções do tráfego e a poluição do ar; 
- Cresce de forma elevada do número de pedestres vítimas de 
atropelamentos e de acidentes pessoais, estes últimos em 
decorrência da não qualificação dos passeios (calçadas); 
- O poder público e a população internalizam o modelo 
privatizante de cidades, reduz os espaços públicos e fortalece 
iniciativas de espaços e serviços privados, há uma fratura no 

tecido urbano e a segregação socioespacial é legitimada com 
espaços para a intolerância com a diferença e diversidade social; 
- O serrano desqualifica sua cidade e a imagem externa é 
negativa. 

- Desenvolvimento fragmentado da cidade com poucos espaços de 
sociabilização. Frágil Identidade do Serrano. 
- A conexão entre os bairros e as distâncias a percorrer impedem a 

integração da cidade.  
- Poucos espaços urbanos são adequados para a convivência e a 
sociabilidade, ficando restritos a grupos privilegiados; 
- Os investimentos urbanos não acompanham as necessidades de 
mobilidade e a Cidade não experimenta níveis adequados de qualidade 
de vida, com frequentes congestionamentos, acidentes de trânsito e 
poluição do ar; 
- Os investimentos na infraestrutura abrem espaço para a especulação 

imobiliária e ocupação irregular de áreas onde o poder público não 
chega; 
- Os aspectos de cidade privada se mantém; 
- O Serrano tem pouco orgulho da cidade e não há esforços para mudar 
os aspectos negativos da imagem da cidade. 

- A cidade supera a fragmentação urbana com conexões 
inteligentes entre os bairros, recupera e humaniza espaços 
degradados e torna-se mais apita à sociabilidade com espaços 
urbanos agradável e coletivos; 
- Rede de transporte integrada, considerando todos os seus 

componentes modais, cada um deles cumprindo o seu papel 
social, de modo a contribuir para uma cidade harmônica em todos 
os seus segmentos e espaços; 
- O transporte coletivo é qualificado, amplia-se o uso efetivo dos 
modais não motorizados, e dessa forma, raros são os 
congestionamentos, os acidentes de trânsito e diminui a poluição 
do ar; 
- Haverá adequação dos espaços públicos e privados para a 

circulação das pessoas portadores de mobilidade reduzida, 
inclusive idosos. Os passeios públicos são qualificados aos 
deslocamentos a pé; 
- Universalização do Saneamento Básico; 
- O Serrano se orgulha de sua cidade, dos espaços públicos e 
patrimônio cultural. A imagem é positiva tanto nos aspectos 
econômicos quanto sociais. 
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- Baixo comprometimento dos atores nas relações de 
contratualização. Gestão orientada para processos internos e não 
resultados. 

- O planejamento da cidade se reduz a políticas pontuais, 
desarticuladas e centralizadas (longe da população em geral); 
- Os serviços foram terceirizados e o poder público perde 
gradativamente a sua primazia na condução do público, cada 
entidade passa a disputar mais recursos e atender a metas pré-
estabelecidas em detrimento da real demanda da população. 
- Desarticulação entre as diversas secretarias do município e com 
a Região Metropolitana; 

- Política de recursos humanos ainda com problemas, com 
dificuldades de fixação dos profissionais no município e ao 
desenvolvimento dos trabalhadores; 
- Redução da receita e baixo índice de investimento público. 

- Moderado comprometimento dos atores nas relações de 
contratualização.  Resultados incertos; 
- As equipes das secretarias são insuficientes, sem autonomia para o 

trabalho, com fortes vínculos políticos. A maior parte dos servidores 
possui vinculo instável (não concursados); 
- Fraca interlocução município com outras esferas de governo para atrair 
investimentos estratégicos (aeroporto de cargas, portos, rodovias, etc.). 
- Investimentos insuficientes em políticas públicas e sociais; 
- Fragilidade de gestão e de recursos aplicados nas áreas sociais, falta de 
integração entre as políticas públicas para essas áreas; 
- Moderado crescimento da receita e moderado índice de investimento 

público. 

- Alto comprometimento dos atores nas relações de 
contratualização. Gestão orientada para resultados efetivos para a 
sociedade; 

- O controle democrático e o financiamento das políticas sociais 
se constituem como mecanismos de distribuição da riqueza social 
e justiça. 
- Organização popular traduzida por movimentos comunitários e 
participação 
- A Serra conseguiu fortalecer um conjunto de políticas públicas 
e sociais que articulam desenvolvimento econômico, social, 
ambiental e cultural; 

- Equipes das secretarias com competências para as atividades de 
prestação de serviços públicos qualificados; 
- Crescimento da receita e do índice de investimento público. 

Quadro 5 - Detalhamento dos cenários prospectivos e estratégia de desenvolvimento. Agenda Serra, 2012 
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Metas de Futuro 

A Estratégia de Desenvolvimento para a Cidade da Serra caminhar em direção ao cenário desejado consiste 

em um conjunto de objetivos, projetos, metas e indicadores de resultados, que orientarão de forma ampliada 

o foco de atuação ao longo dos anos, conforme Quadro 6.  
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Quadro 6 - Metas de futuro para a Serra até 2032. Adaptado de Agenda Serra (2012) 

 

5. Parte 3: Caminhos para o futuro – 2012-2032 

O objetivo da Parte 3 é apresentar os caminhos para o futuro da Serra, com base nos macroprogramas, 

detalhados em objetivos e orientações estratégicas, metas de futuro e projetos prioritários. Trata-se de um 

conjunto de direcionamentos, para lidar com desafios e oportunidades, visando alcançar o futuro desejado no 

município da Serra. 

Assim, a Parte 3 constitui-se como mapa direcionador de futuro, ou seja, para onde olhar, o que buscar e 

quais metas atingir em termos de desenvolvimento humano, cidadania e direito, desenvolvimento 

econômico, cidade e identidade e gestão e governança, Quadro 7. 
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Estratégia 

de 

Desenvolv

imento 

Macro-

Programas 
Projetos 

D
E

S
E

N
V

O
L

V
IM

E
N

T
O

 H
U

M
A

N
O

 

Serra com 
Saúde 

 Centros de Especialidades da Saúde 

 Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis 

 Plano Metropolitano de Saúde 

Serra com 
Educação 

 Excelência de Gestão na Secretaria Municipal de Educação da Serra 

 Programa Qualidade do Ensino 

 Sistema de Avaliação de Serviços Educacionais e da Gestão da Qualidade 

Serra com 
Esporte e 
Cultura 

Esporte 

 Projeto Esporte e Saúde: Serviço de Orientação ao Exercício da Serra 

 Projeto Esporte Rendimento: Clubes de Futebol da Serra 

 Projeto Esporte Educacional: Projetos sociais de Desenvolvimento Pessoal e Social Através do Esporte 

Cultura 

 Cultura e identidade nas escolas 

 Biblioteca Itinerante 

 Projeto Centro Cultural da Serra 

 Plano de Reabilitação do Sítio Histórico e Arqueológico de Queimado 

C
ID

A
D

A
N

IA
 E

 

D
IR

E
IT

O
 Serra de Todos 

 Programa integrado de sustentabilidade social e superação das desigualdades 

 Programa “direito à cidade e valorização dos territórios” 

 Programa “cidade viva e diversidade” 

 Programa de aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão das políticas sociais 

 Plano de Ação Social e Reassentamento 

Serra com 
Segurança 

 Descobrindo Talentos 

 Serra Cidadã 

 Segurança e Sustentabilidade 

D
E

S
E

N
V

O
L

V
IM

E
N

T
O

 

E
C

O
N

Ô
M

IC
O

 E
 

S
U

S
T

E
N

T
A

B
IL

ID
A

D
E

 

Desenvolvime
nto Econômico 
na Serra 

 Fortalecimento e Adensamento dos Arranjos Produtivos Locais 

 Apoio ao Desenvolvimento do Empreendedorismo 

 Desenvolvimento e integração das atividades de C&T&I 

 Estudos Preliminares e Subsídios para Implantação de Aeroporto Cargueiro 

 Plano de Desenvolvimento Sustentável do Turismo da Serra 

Sustentabilidad
e na Serra 

 Universalização do Saneamento: Água e Esgoto para a Serra 

 Plano de gerenciamento de Resíduos e Lodo 

 Arco de proteção do Mestre Álvaro 

 Plano de proteção de recursos naturais das lagoas Juara, Jacuném, Carapebus e Maringá e das orlas costeiras 

sob suas influências 

C
ID

A
D

E
 E

 I
D

E
N

T
ID

A
D

E
 

Serra com 
Mobilidade 

 Serra com Circulação Dinâmica e Sustentável 

 Calçada Legal para Todos 

 Todos Serranos com Mobilidade Qualificada e Integrada 

Espaço Urbano 
da Serra 

 Plano de desenvolvimento urbano para os aglomerados subnormais 

 Projetos urbanísticos para as áreas estratégicas dos setores de comércio/serviço e expansão imobiliária 

 Projeto de valorização dos espaços identitários do município: orlas de praias e lagoas, demais áreas de 
preservação ambiental e histórico-cultural 

 Plano Local de Habitação de Interesse Social na Serra 

 Plano de Revitalização de Laranjeiras 

 Contribuições ao Desenvolvimento Sustentável do município da Serra - Jaime Lerner 

GESTÃO 
E 

GOVERN
ANÇA 

Gestão 

Compartilhada 

 Implantação de Política de Recursos Humanos. 

 Implantação de Gestão Estratégica 

 Implantação de Plano Diretor de Informação e Comunicação 

 Plano de Qualificação das Decisões do Orçamento Participativo 

 Implantação de sistema para melhoria da performance financeira e de investimentos 

Quadro 7 - Macroprogramas e Projetos para o Município da Serra. Agenda Serra, 2012 

6. Considerações finais 

Trata o artigo da descrição do processo de desenvolvimento de "Agenda 21". Se já é um desafio pensar o 

futuro, imagine pensar em 20 anos, a Serra 2012-2032. Porém, em ambiente marcado por mudança técnica, 
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econômica e social, como o caso da Serra, necessita-se de visão de longo prazo. Assim, quanto mais 

complexo é o caminho, mais longe devem alcançar os faróis.  

A Serra Agenda do Futuro 2012-2032 consolida, entretanto, um conjunto de escolhas que orienta a 

construção do futuro e proporciona aos formuladores de políticas informações para a tomada de decisão no 

longo prazo.  

No período analisado ocorreram grandes avanços na Serra, entre outros, a infraestrutura do ensino 

fundamental, crescimento no número de profissionais e nos serviços de educação e desafios como a demanda 

da educação infantil e ensino médio e a qualidade da educação. 

Para que o desenvolvimento aconteça entra em cena o processo de gestão estratégica, que envolve avaliar o 

presente, definir estratégias, projetar o futuro, indicar prioridades, viabilizar a pactuação dos atores, construir 

indicadores, monitorar as ações e avaliar os resultados. Cada vez mais a sociedade cobra das organizações 

públicas resultados da gestão ou gestão orientada para resultados. Portanto, para isso acontecer é 

fundamental entender que não basta apenas ter uma boa agenda estratégica, pois nenhuma agenda é 

autoexecutável; não basta apenas desdobrar as estratégias em ação, é preciso fortalecer a estrutura de 

execução; e não basta apenas gerar informações sobre os resultados, é necessário que a sociedade tenha 

acesso e participe do processo de transformação. 
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