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RESUMO

Este artigo científico apresenta um estudo sobre o planejamento estratégico como
ferramenta gerencial nas ações de defesa civil, cujo objetivo é analisar de que forma
o planejamento estratégico está sendo aplicado nas ações de defesa civil cearense
O interesse pelo estudo surgiu a partir dos desastres de 2009, no qual quase todo o
Estado do Ceará foi assolado pelas enchentes, situação que foi agravada pela falta
de planejamento estratégico no atendimento às vitimas afetadas. A defesa civil é
formada por um conjunto de ações de prevenção, preparação, resposta e
reconstrução têm como objetivo a redução dos desastres. Dessa forma, o
planejamento estratégico surge nesse contexto como ferramenta de gestão capaz
de fornecer estratégias a serem implementadas no local onde ocorrem os desastres.
A metodologia da pesquisa foi de tipo qualitativo, com subsídios da pesquisa
bibliográfica e documental. Utilizou-se a entrevista semi-estruturada como
procedimento para coleta de dados, tendo como sujeitos da pesquisa três gestores
da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC). Após análise dos resultados
da pesquisa, conclui-se que o planejamento estratégico ainda permanece na esfera
do discurso das autoridades entrevistadas, pois a referida entidade utiliza outras
ferramentas de gestão como a descentralização de funções. Sugere-se, portanto,
que a cultura do planejamento estratégico seja criada nesta instituição, como forma
de proporcionar melhor eficiência e eficácia nos serviços oferecidos pelo órgão ao
povo cearense.
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1 INTRODUÇÃO

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado do Ceará (CEDEC),
como órgão responsável pelas atividades de minimização dos desastres3 e pela
restauração das condições de vida das comunidades afetadas por tais eventos, está
organizada em sistemas abertos4, que contam com a participação dos governos e da
comunidade no desenvolvimento de ações preventivas e de respostas aos
desastres.
As atividades da CEDEC têm como objetivo geral5 a redução dos
desastres, realizada através de ações que abrangem os seguintes aspectos globais:
prevenção de desastres, preparação para as emergências e desastres; respostas
aos desastres e reconstrução. Como objetivos específicos têm-se: promover a
defesa permanente contra desastres naturais ou provocados pelo homem; prevenir e
minimizar danos e assistir populações atingidas, reabilitar e recuperar áreas
deterioradas por desastres; atuar na iminência ou em situações de desastres e
promover a articulação e a coordenação do Sistema Nacional de Defesa Civil no
âmbito do Estado do Ceará.
Dessa forma, todas as atividades e ações de defesa civil devem ser
planejadas e alinhadas às disposições institucionais. A gestão dos desastres requer
uma postura ativa, pautada na intencionalidade das ações e no planejamento prévio,
possibilitando o desenrolar das atividades de preparação, prevenção, resposta e
reconstrução com eficiência, eficácia e efetividade, de modo a evitar ou minimizar os
seus efeitos devastadores, protegendo a vida e o patrimônio das pessoas afetadas.
As organizações de hoje, sejam elas públicas, privadas ou do terceiro
setor, não devem desenvolver suas ações de maneira aleatória, pois as incertezas
concorrem para o sucesso ou para o fracasso no cumprimento das suas missões.
3

De acordo com a Política Nacional de Defesa Civil (2008), desastre é o resultado de eventos
adversos naturais, ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos
humanos, materiais ambientais e conseqüentes prejuízos econômicos e sociais.
4
De acordo com Chiavenato (2004), um sistema aberto é aquele que interage com o seu ambiente,
ou seja, sofre a sua influencia e/ou influencia. Administração nos novos tempos. Elsevier: Rio de
Janeiro, 2004.
5
Informação disponível na internet em http://www.defesacivil.ce.gov.br. Acesso em 14 de março de
2010.
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Por isso, faz-se necessária a utilização de instrumentos de gestão coerentes com o
atual contexto de incertezas, ainda mais quando se trata no enfrentamento de
desastres. Administrar bem tais instrumentos implica ter sob a responsabilidade de
uma pessoa ou grupo, recursos (humanos, tecnológicos, materiais, financeiros, entre
outros) que necessitam de iniciativas de como utilizá-los para se atingir uma meta
previamente traçada.
O planejamento estratégico é uma valiosa ferramenta de gestão e serve
de auxílio à alta administração das organizações, pois permite nortear as ações
gerenciais dentro de um plano previamente determinado de metas e estratégias
reduzindo, com isso, a possibilidade de tomada de decisões equivocadas. O
planejamento estratégico consiste numa metodologia gerencial que possibilita o
estabelecimento de metas e objetivos a serem seguidos pela organização.
No ano de 2009, o Estado do Ceará foi assolado por uma série de
desastres naturais (enchentes, enxurradas, alagamentos, secas, estiagens e abalos
sísmicos). Na região Norte, registraram-se as enchentes nos municípios de Granja e
Sobral. Na região Centro-sul, verificou-se a situação de Lavras da Mangabeira, que
ficou quase toda coberta por água.
Dentre as dificuldades encontradas no atendimento aos desastres
daquele, verificou-se que as ações de defesa civil ocorreram de forma desordenada,
sem a integração entre os órgãos municipal e estadual. O socorro às vitima das
enchentes foi demorado, houve dificuldade de comunicação e os recursos materiais
mobilizados foram insuficientes.
A Defesa Civil é responsável pelo atendimento dos 184 municípios
cearenses que sofrem com as enchentes e estiagens. No ano de 2010, verificou-se
que 110 municípios decretaram situação de emergência6 por conta da estiagem.
Desse modo, tem-se como questão central da pesquisa: de que forma os objetivos
delineados no planejamento estratégico da defesa civil estão desalinhados com a
realidade vivida nos desastres?
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De acordo com o Decreto 7.257, de 4 de agosto de 2010, em seu Art. 2, inciso III, situação de
emergência é uma situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que
impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido.
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Dessa forma, o intuito de aprofundar o tema surgiu da necessidade de
realizar um diagnóstico qualitativo do tema exposto, com o objetivo de contribuir
para o esclarecimento da importância do planejamento estratégico para um melhor
atendimento às ações de defesa civil. O estudo poderá também trazer benefícios à
comunidade acadêmica, uma vez que o tema está presente em várias organizações
públicas e do terceiro setor.
Neste sentido, o objetivo do presente trabalho busca assento na análise
sobre a forma como o planejamento estratégico está sendo aplicado nas ações de
defesa civil no Ceará. A metodologia aplicada no presente estudo é do tipo
qualitativo. Dentre os instrumentos de coleta de dados foi utilizada a entrevista semiestruturada, tendo como sujeitos investigados os coordenadores estadual, executivo
e adjunto da CEDEC.

2 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL

A preocupação em proteger a vida e o patrimônio contra todo e qualquer
perigo, humano ou natural, surgiu com a grande perda de vidas, principalmente de
pessoas civis, nas duas grandes Guerras Mundiais. As primeiras ações voltadas
para a defesa da população civil foram realizadas na Inglaterra, após os ataques
sofridos entre 1940 e 1941, durante a Segunda Guerra Mundial. Foram lançadas
várias bombas sobre as principais cidades e centros industriais ingleses, causando o
sofrimento e a morte de milhares de pessoas. Contudo, relatos indicam que essa
atividade se originou no momento em que as comunidades primitivas se
organizaram para enfrentar as adversidades do ambiente inóspito em que viviam. O
resultado dos tempos de guerra foi à institucionalização da atividade de Defesa Civil.
Em vista desse fato, a Defesa Civil foi organizada nos países envolvidos
na guerra de forma a auxiliar as vítimas dos ataques. A preservação da vida das
pessoas e a conservação do patrimônio foram os objetivos iniciais dessa atividade.
A defesa civil evoluiu em vários países ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Hoje
conta com uma infra-estrutura capaz de atender vítimas de qualquer desastre,
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natural ou provocado pelo homem, tais como inundações, incêndios, terremotos,
furacões, acidentes de trânsito, explosões em plantas industriais, vazamentos de
produtos radioativos e atos terroristas, como o de 11 de setembro de 2001, nos
Estados Unidos.
Portanto, a defesa civil surge como órgão responsável pela prestação de
serviços preventivos, de socorro e minimização dos impactos causados pelos
sinistros, sejam eles naturais ou causado pelo homem.
No Brasil, oficialmente, o início das atividades de defesa civil, no âmbito
governamental, deu-se através da edição do Decreto Lei n o 4.098, assinado por
Getúlio Vargas, presidente brasileiro da época, criando o Serviço de Defesa Passiva
Antiaérea, ligado ao Ministério da Aeronáutica. Ocorria, assim, a institucionalização
das atividades de defesa civil brasileira, conforme elucida Carchedi (2006, p. 3):

A Defesa Civil no Brasil teve seu inicio em 1942. Originou-se da doutrina
militar em tempo de guerra, que se preocupava com a proteção das
populações urbanas em território nacional, na eventualidade de sofrerem
um ataque aéreo. O serviço recebeu o nome de Defesa Passiva Antiaérea e
o modelo seguia o padrão desenvolvido pelos ingleses e os americanos que
sofriam bombardeios das forças alemãs e japonesas.

Hodiernamente, a defesa civil pressupõe a parceria entre governo e
comunidade na busca de soluções para os problemas referentes aos desastres. Em
outras palavras, a defesa civil se fundamenta na integração de todas as forças vivas
da comunidade em sua própria defesa. Para Castro (1999), a ação integrada e
global das forças comunitárias e dos órgãos governamentais proporciona um
resultado multiplicador e potencializador das ações de prevenção aos desastres,
muito mais eficiente e eficaz do que a simples soma das ações dos órgãos que o
compõem. A sinergia dos sistemas contribui para redução e minimização dos
desastres diante dos ambientes vulneráveis, uma vez que as pessoas afetadas por
eles podem colaborar com os órgãos especializados.
Conforme setencia Castro (1999, p.10) “As ações de redução de
desastres abrangem os seguintes aspectos globais: prevenção de desastres;
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preparação para emergências e desastres; respostas aos desastres e reconstrutiva”.
Essas atividades têm como escopo evitar ou minimizar os infortúnios de forma a
proporcionar a segurança global da população conseguida pela diminuição da
ocorrência e da intensidade dos mesmos.
No Brasil, as atividades de defesa civil estão organizadas sob a forma de
sistema, denominado Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC), composto por
órgãos das esferas federal, estadual e municipal. Além desses, participam os
seguintes órgãos de apoio: órgãos públicos e entidades privadas, associações de
voluntários, clubes de serviços, organizações não-governamentais e associações de
classe e comunitárias, atuando de forma multissetorial e com ampla participação da
população.
Portanto, a defesa civil bem estruturada é a certeza de que as ameaças
dos desastres, quando concretizadas, serão minimizadas, devido à sua atuação
prévia. Por outro lado, caso não exista uma estrutura que possa atuar com
efetividade nas atividades de minimização desses riscos, o ambiente ficará
vulnerável ao evento adverso, que poderá ou não ocasioná-lo.

3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: fundamentação teórica

Segundo Rezende (2008), a estratégia pode ser entendida como
atividades ou caminhos para atender aos objetivos da organização. As estratégias
da organização se constituem numa das atividades mais relevantes, questionadoras
e intelectuais na elaboração do planejamento estratégico, preconizando o sucesso
ou o êxito no projeto e na gestão da organização.
Para Ansoff (1988), a estratégia compreende um dos vários conjuntos de
regras de decisão para orientar o comportamento da organização, vista como uma
ferramenta para trabalhar as turbulências e as condições de mudanças que cercam
as organizações. É uma forma de pensar no futuro, integrada no processo decisório,
com base em procedimentos formalizados e articulados em resultados.
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A estratégia deve ser definida de acordo com o tipo de negócio ou
atividade organizacional, pois são decisões que devem ser sempre muito bem
pensadas antes de sua execução (MINTZBERG; QUINN, 2001).
Por sua vez, a idéia de estratégia, importada da área militar, se
incorporou então ao conceito de planejamento, e o sentido de planejamento
estratégico denota hoje o esforço planejado de fazer com que a organização, a partir
da sua análise interna e externa, supere mudanças do meio ambiente e atinja seus
objetivos. Dentro dessa visão, Bateman e Snell (1998, p. 121) explicam o seguinte
sobre essa temática:

Planejamento é o processo consciente e sistemático de tomar decisões
sobre objetivos e atividades que uma pessoa, um grupo, uma unidade de
trabalho ou uma organização buscarão no futuro. [...]. O planejamento provê
aos indivíduos e unidades de trabalho um mapa claro a ser seguido em
suas atividades futuras, ao mesmo tempo esse mapa pode levar em
consideração circunstâncias únicas e mutantes.

Ele deve ser utilizado na execução de qualquer atividade, seja através de
um simples pensamento ou elaborado em detalhes, descrevendo cada passo que a
organização irá seguir, pois ele está inserido nas funções primeiras no ato de
administrar.
O planejamento surgiu a partir da necessidade das organizações públicas
e privadas em se adequarem às mudanças provocadas pelo advento da
globalização. É considerado como o iniciador de um plano de ação, que no futuro
será colocado em prática. Além disso, tem como objetivo definir as condições das
instituições para que as decisões futuras sejam tomadas de forma coerente e
eficiente. A doutrina divide o planejamento em níveis hierárquicos: no topo da
pirâmide encontramos o planejamento estratégico; no meio, o planejamento tático; e
logo abaixo, na base, o planejamento operacional. Tem-se ainda o planejamento
estratégico participativo que atua de forma planificada.
Infere-se que o ato de se utilizar esta ferramenta organizacional está
vinculada diretamente à condição de sobrevivência da organização numa conjuntura
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tão cheia de incertezas. Megginson, Mosley e Pietri (1998, p. 130) ressaltam que há
duas grandes razões para se planejar, sendo elas: “a preparação para mudanças
contínuas, embora sabendo que administrador não prevê o futuro; e, aumentar as
possibilidades de tomar melhores decisões hoje, para ajudar a conseguir melhor
desempenho no futuro”.
A notoriedade do se dá planejamento estratégico através da análise
SWOT desenvolvida pela universidade de Harvard Business School. SWOT são as
iniciais das palavras strengths, weakness, opportunities e threats e representam,
respectivamente, a análise das forças e fraquezas internas da organização em
combinação com as oportunidades e ameaças que o ambiente externo propicia.
O mais importante na utilização do planejamento estratégico é o seu
vínculo com a administração estratégica nas organizações. Não se pode tratar
isoladamente o planejamento estratégico sem entrar no processo estratégico,
contribuindo, assim de forma mais eficaz, com a gestão dos administradores na
obtenção de resultados.
Assim sendo o planejamento estratégico busca dar um senso de direção
à empresa, identificando objetivos, táticas e metas que permitem à organização
mensurar o seu desempenho na intenção de alcançar o objetivo final proposto. Para
Kotler (1975), um dos defensores da sua utilização, é uma metodologia gerencial
que permite estabelecer a direção a ser seguida pela organização, visando maior
grau de interação com o ambiente. É um instrumento que força, ou pelo menos
estimula o administrador a pensar o que é importante ou que deveria ser
relativamente importante, e também a se concentrar sobre assuntos de relevância.
Na visão de Fischmann e Almeida (1990), ao se utilizar o planejamento
estratégico para análise do ambiente de uma organização, incentiva-se o surgimento
da consciência das oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos da organização,
bem como o conhecimento de sua missão e da necessidade de se alcançar. Através
dessa consciência, desse conhecimento, estabelece-se a direção que a organização
deverá seguir para potencializar suas aptidões, aproveitando oportunidades e
evitando riscos.
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A estrutura funcional de uma organização possui diversos segmentos e
estes podem vir a variar de situação para situação. Ou seja, a variação pode se dar
de acordo com a dimensão de operacionalidade dela e da própria especificidade de
atividades que ela desenvolve. Isto permite que as tarefas sejam melhor divididas e
que todos participem do processo de execução dos objetivos. Bateman e Snell
(1998, p. 231) destacam que “várias pessoas e unidades pela organização
desempenham tarefas diferentes. A atribuição de tarefas diferentes normalmente é
chamada de divisão do trabalho”.
Realizar a coordenação de todo esse grupo de trabalhadores é uma
necessidade em toda organização, seja qual for a sua forma, mas em todas elas
será necessária a integração entre as diversas estâncias hierárquicas existentes na
sua estrutura. Esta divisão formal detectada dentro das organizações está
relacionada com o grau de tomada de decisões interno, podendo ficar definida em
três níveis organizacionais, sendo denominados como estratégico, tático e
operacional.
Conseqüentemente, ao se desenvolver um sistema de elaboração de
planejamento

em um empreendimento,

uma

circunstância

normalmente

é

considerada: a estratificação de suas missões, para com isso se obter o êxito dos
resultados previamente definidos. Bateman e Snell (1998, p. 124) indicam que “o
planejamento

é

uma

função

administrativa

importante,

é

utilizada

por

administradores dos três níveis. Porém, o escopo e as atividades do processo de
planejamento normalmente são específicos de cada nível da organização”.
Salienta-se que todos os tipos de planejamento necessitam de uma
metodologia para ser bem sucedido, senão veja-se o pensamento de Oliveira (2007,
p.74): “O planejamento estratégico, como qualquer outro tipo de planejamento da
empresa – tático ou operacional – necessita de uma estrutura metodológica para
seu desenvolvimento e implementação”.
Ele é o mais amplo e abrange toda a organização, todos que interagem
com ela e os fatos que estão ocorrendo no mundo e que influenciam a organização.
Nele são vistos todos os fatos importantes que se relacionam com a instituição,
como: histórico, visão, missão, negócio, estrutura organizacional, valores, fatores
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críticos de sucesso, pontos fortes, pontos fracos, ameaças, oportunidades,
indicadores e cenários.
Dentro deste contexto, Megginson, Mosley e Pietri (1998, p. 130) expõem
que “planejamento estratégico inclui atividades que envolvem a definição da missão
da organização, o estabelecimento de seus objetivos e o desenvolvimento de
estratégias que possibilitam o sucesso das operações no seu ambiente”.
No planejamento tático, o estudo é realizado a nível departamental e
subordinado ao planejamento estratégico. Nele se desenvolvem as atividades de
planejar os setores financeiro, recursos humanos, marketing, entre outros. São
também analisados todos os processos dessas divisões com o objetivo de otimizar
determinada área, isto é, trabalha extraindo dos macro-objetivos e das a políticas
estratégicas o que se relaciona com aquele departamento.

O planejamento tático é desenvolvido a níveis organizacionais inferiores
tendo como principal finalidade a utilização eficiente dos recursos
disponíveis para a consecução dos objetivos previamente fixados, segundo
uma estratégia predeterminada bem como políticas orientativas para o
processo decisório da empresa (OLIVEIRA, 2007, p. 38).

No planejamento operacional, verificam-se os métodos operacionais e a
alocação de recursos. Nele ocorre o detalhamento das etapas do projeto, os
métodos, os processos e sistemas aplicados, a responsabilidade, função, atividades
e tarefas das pessoas, os equipamentos necessários, bem como, prazos e
cronograma. Na visão de Bateman e Snell (1998, p. 231), ele pode ser explicado da
seguinte forma: “os administradores operacionais geralmente desenvolvem planos
para períodos de tempo bastante curtos e focalizam tarefas rotineiras”.
Por sua vez, as ações de defesa civil não devem fugir aos princípios do
planejamento, tendo em vista que sua finalidade é a garantia da segurança global da
população e o restabelecimento da normalidade social. De acordo com Castro
(1999), o planejamento em defesa civil é executado através dos planos diretores de
defesa civil ocorrendo em nível municipal, estadual, regional e federal. Observa-se
que os objetivos pretendidos frente aos desastres devem ser exeqüíveis e
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permanentemente atualizados, tendo em vista a ocorrência inesperada dos eventos
calamitosos.
A materialização dos esforços concentrados na definição dos objetivos a
serem alcançados se dá na análise situacional, pois é nesse momento que serão
identificadas as oportunidade e ameaças na consecução dos mesmos e na definição
de responsabilidade sobre a sua implantação e execução. Para tanto, é necessário
utilizar a criatividade para encorajar a todos a assumirem o engajamento com o
mesmo. Bateman e Snell (1998, p. 122) esclarecem:

Planos são as ações ou meios de que o administrador dispõe para atingir os
objetivos. No mínimo, esse passo deveria delinear ações alternativas que
podem conduzir à realização de cada objetivo, recursos necessários a seu
atingimento por meio desses e obstáculos que podem aparecer.

Fazem parte também do planejamento os Planos de contingencia e são
elaborados para responder às diferentes hipóteses de desastres. Eles passam a
integrar os Planos Diretores dos diferentes níveis de governo. Enfatiza-se que os
Planos Plurianuais, em todos os níveis, deveriam ser elaborados com atenção
especial aos desastres que existem naquele ambiente, contemplando sempre o
planejamento das ações de defesa civil.
A defesa civil tem como atribuição a garantia do direito natural à vida e à
incolumidade das pessoas e do patrimônio em circunstâncias desastrosas. Seu
objetivo geral se traduz na redução de desastres realizado pela diminuição da
ocorrência e da sua intensidade, reduzindo as vulnerabilidades e conseqüentemente
os riscos. Por isso, a importância e relevância da prestação de um serviço efetivo e
de extrema qualidade à população desempenhada pelos órgãos que compõem o
SINDEC.
Dentre os inúmeros objetivos específicos da Defesa Civil se pode
enfatizar a missão de promover a defesa permanente contra desastres naturais ou
provocados pelo homem; a prevenção ou minimização dos danos; o socorro e
assistência às populações atingidas pelos desastres; a reabilitação e recuperação
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de áreas deterioradas por desastre; atuação na iminência ou em situações de
desastre; e promoção da a articulação e da coordenação do Sistema Nacional de
Defesa Civil, em todo o território nacional.
As ações de defesa civil se realizam em dois momentos distintos. Aquele
que precede o impacto do evento adverso e aquele em que tal evento se concretiza
na forma do desastre já configurado. O primeiro é o período de ausência do
desastre, ele é chamado de período de normalidade, enquanto o outro é a fase de
ocorrência do sinistro, chamado de período de anormalidade.
O planejamento em defesa civil deve ser realizado observando-se esses
períodos e todos os aspectos globais que envolvem o nosso ecossistema, pois a
atuação se desenvolve nos desastres de acordo com cada período. Portanto, em
períodos de normalidade, os aspectos globais abordados com maior ênfase são a
prevenção e a preparação, em que é fundamental a confecção e execução de um
bom planejamento através da implantação de planos e programas visando planejar e
ordenar as ações que mitigarão ou minimizarão os desastres. As missões de defesa
civil devem ser executadas de maneira eficaz e eficiente, observando-se as
vulnerabilidades e riscos do ambiente que estará sujeito ao evento adverso. No
período de anormalidade a defesa civil trabalha prioritariamente nas fases de
resposta e reconstrução dos desastres e se efetiva com a operacionalização de tudo
que foi planejado, pois o evento adverso concretizou-se e tornou-se patente a
ocorrência do evento calamitoso.

4 PLANEJAMENTO E GESTÃO EM DEFESA CIVIL

A presente pesquisa se propôs a analisar de que forma o planejamento
estratégico está sendo aplicado nas ações de Defesa Civil. Para tanto, foram
definidos instrumentos de coleta de dados que subsidiassem o objetivo da pesquisa.
As respostas obtidas às perguntas serão expostas gradativamente no corpo deste
tópico. Também é relevante mencionar que os sujeitos que deveriam ter sido
entrevistados eram os quatro gestores do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará
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(CBMCE) e da Defesa Civil (CEDEC). Contudo, um dos selecionados manifestou
não ter condições de participar da entrevista porque estava no cargo há pouco
tempo e não dispunha de informações que pudessem contribuir para a pesquisa.
Dessa forma, foram entrevistados apenas três gestores do CBMCE e da CEDEC,
sendo dois pertencentes diretamente à defesa civil e o outro ligado ao CBMCE.
Como forma de preservar a identidade dos entrevistados, optou-se por identificá-los
por pseudônimos: Noel, Lima e Mike.
Na primeira questão, procurou-se identificar os principais desastres
naturais ocorridos no Estado do Ceará nos últimos cinco anos. Os entrevistados
foram unânimes em afirmar que as enchentes e as estiagens constituem os eventos
mais corriqueiros. Não obstante, Lima foi um pouco mais especifico, pois além de
citar as enchentes e as estiagens, apresentou também a erosão marinha e os
tremores de terra, como se pode observar em suas palavras:
O Estado do Ceará tem como desastre natural mais prevalente o excesso
de precipitação hídrica, ou escassez de precipitação hídrica. Por excesso de
precipitação hídrica podem ser citadas as enchentes, as enxurradas e os
alagamentos; como a escassez, temos a estiagem e as secas. No mais, tem-se
também nesses últimos cinco anos a erosão marinha, que é um desastre natural que
vem acometendo a região litorânea cearense e os abalos sísmicos, com tremores de
terra, principalmente no maciço da Uruoca.
Pelo exposto na fala de Lima, pode-se afirmar que os desastres naturais
são pontuais em nosso Estado, pois quando não se tem excesso de chuva, tem-se a
escassez. Contudo, o que chama atenção são os dois últimos eventos mencionados
pelo entrevistado. A erosão marinha já destruiu boa parte das áreas de praia no
litoral cearense e os tremores de terras não percebidos diariamente na capital têm
sido comuns nos municípios da região norte.
Na pergunta dois a indagação estava assentada na identificação das
ações implementadas para enfrentar os desastres no decorrer dos últimos cinco
anos. A resposta desta pergunta não denunciou consenso dos entrevistas.
Mike atribuiu o sucesso no enfrentamento dos desastres à criação dos
departamentos de minimização, resposta e logísticas, pois através deles foi possível
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uma maior aproximação com as coordenadorias municipais de defesa civil. Para
Lima, a descentralização dos serviços e a reestruturação da defesa civil
constituíram-se nas principais ações para o bom desempenho no atendimento aos
atingidos pelas fatalidades. Como se pode observar em suas palavras:

A partir de 2007 a defesa civil do estado passou a pertencer ao Corpo de
Bombeiros, antes ela pertencia à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento
Social. Então quando ela passou para o Corpo de Bombeiros, ela teve uma
reestruturação em seu quadro funcional, a corporação hoje trabalha de
forma proativa, então primeiramente, ocorreu a descentralização da Defesa
Civil. Antes ela se concentrava apenas aqui em Fortaleza, e hoje a Defesa
Civil se encontra em todo o Estado do Ceará. Então, todo quartel do Corpo
de Bombeiros, também é um quartel de defesa civil. Então, nós podemos
citar hoje, Fortaleza, Maracanaú, Horizonte, Guaramiranga, Caucaia,
Limoeiro do Norte, Quixeramobim, Tauá, Iguatu, Juazeiro, Crato, Aracati e
Sobral. Então, foram ações que tornaram a Defesa Civil do Estado mais
eficiente.

Por outro lado, Noel foi crítico e contundente em sua resposta, conforme,
se verifica em sua fala:

As medidas já conhecidas (carro-pipa, obras reconstrutivas e viciativas) não
contribuíram em nada para a mudança deste quadro. O nordestino
acostumado com a seca aprendeu a conviver com ela, mas o quadro não
mudou e temo tudo isto, pois o interesse em deixá-lo assim é grande. A
seca é moeda política, eleitoreira e dificilmente alguém vai querer perder
tudo isto.

Em vista dos resultados apresentados, conclui-se que a defesa civil do
estado trabalha com ferramentas de gestão que visam uma melhor forma de
prestação dos seus serviços. Além disso, observam-se nas falas dos entrevistados
traços

característicos

dos

planejamentos

operacionais

e

estratégicos

das

organizações.
Na pergunta três, identificou-se como se deu o socorro prestado às
vítimas dos desastres nos últimos cinco anos e se este foi satisfatório. Os
entrevistados divergiram em suas respostas. Enquanto Mike e Noel afirmaram que o
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socorro prestado ocorreu de forma satisfatória, Lima foi bastante preciso e seguro
em afirmar que não. Veja-se seu posicionamento nas palavras seguintes:

Com certeza, nós tivemos dois desastres de média e alta complexidade em
2008 e 2009. O ano de 2009 o nordeste todo foi acometido por enchentes, e
o Estado do Ceará foi o único que não teve intervenção positiva do exército
brasileiro. Então a defesa civil do Estado, ela através do Conselho Estadual
de Defesa Civil, que é formado por todas as secretarias de estado, através
das entidades não governamentais e da ajuda também da Secretaria
Nacional de Defesa Civil, conseguiu realizar o socorro de todos os irmãos
cearenses.

A resposta de Mike converge e diverge em alguns aspectos com a de
Lima:

Eu acho que as ações, elas tiveram um efeito considerável, eu acho que o
governo do estado, aqui especificamente no Estado do Ceará, ele foi muito
contundente nas suas ações quer dizer, ele não esperou num primeiro
momento a ação federal e de pronto, houve a intervenção do Estado, com
repasse de recursos para os municípios.

Por outro lado, Noel foi incisivo ao afirmar que as ações não ofereceram
socorro satisfatório às vítimas. Ele disse: “não, o que resolveria eram medidas
definitivas com estudos sérios e que apresentassem resultados definitivos”.
Nas questões quatro, cinco e seis o propósito foi identificar os tipos de
desastres de natureza social que mais ocorreram nos últimos cinco anos no Estado
e quais medidas foram adotadas como socorro e se essas medidas foram
satisfatórias. Mike e Lima foram unânimes em apontar a fome como principal evento
social, enquanto que para Noel o principal desastre social são as drogas.
Para os dois primeiros, as ações de defesa civil adequadas para solução
do problema da fome seriam as distribuições sistemáticas de cestas de alimento,
através de processo licitatório aqui no Estado do Ceará ou através da Secretaria
Nacional de Defesa Civil. Para Noel, ”não existe política de prevenção ao uso de
substâncias ilícitas e muito menos recursos destinados para esse fim”.
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Quanto à satisfação das pessoas atingidas com o socorro prestado, Mike
e Noel afirmam que as ações de socorro não ocorreram de forma satisfatória.
Contrariando tal posição, Lima relata de forma positiva as ações:

Com certeza, a descentralização dos materiais, o investimento que foi feito
em veículos, fez com que a defesa civil do estado pudesse de maneira
imediata prestar o socorro, através de materiais como: lençóis, redes,
colchonetes, lona plástica, madeiras, alimentação, que são materiais que
nós temos para pronto emprego.

Na questão sete procurou-se verificar se o núcleo de minimização de
desastres tem conseguido reduzir satisfatoriamente os desastres naturais e
humanos através do trabalho de prevenção. Os entrevistados foram unânimes em
afirmar que o núcleo não tem condições de, isoladamente, reduzir os desastres. É
preciso que haja o envolvimento de todos nessa missão.

Hoje eu não vejo isso não, por que o núcleo em si não consegue fazer o
trabalho sozinho, então isso aqui é uma ação sinérgica de grupo. Então,
todos têm que fazer sua parte, além disso, o problema é cultural, então se
todo mundo fizesse sua parte, se deixasse de jogar o lixo na rua, não
haveria entupimento da boca de lobo e canais que são os responsáveis pelo
escoamento da água durante as chuvas. Contudo espera-se que nos anos
vindouros ela consiga desempenhar seu papel de forma satisfatória, haja
vista ela se encontrar na sua fase embrionária. A grande verdade é que o
corpo de bombeiros não se planejou naquele primeiro momento para
receber a defesa civil, além disso, as pessoas que fazem a corporação não
estavam preparadas e hoje é que já estão focalizados e que a idéia é que a
gente dê um incremento nessas ações (MIKE).

Segundo Noel “a falta de organização e estrutura tanto nossa como dos
municípios, associados ao pouco caso dos governantes, tudo somado tem travado a
CEDEC, deixando-nos inertes”.
Na questão oito o objetivo foi identificar as estratégias utilizadas pelo
Núcleo de resposta durante o socorro às vítimas dos desastres. Para Lima, “as
estratégias do núcleo de resposta são bem definidas até por que o objetivo dele
inicialmente é salvar vidas, das pessoas, dos animais e em seguida os bens”. Para
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Mike, “as estratégias de socorro têm que ser baseadas em dados, pois, a defesa
civil está pautada em quatro fases que são o planejamento, a prevenção, a resposta
e a ajuda humanitária. O principal objetivo da fase de resposta é manter a vida das
pessoas”. Noel salienta que “a divisão em regionais no papel, até que inspira
satisfação, o problema é como foi dito a falta de estrutura reduz as ações de
respostas de forma satisfatória”.
Na pergunta nove o interesse foi, através das respostas, identificar o
trabalho do Núcleo de engenharia durante os desastres. Nessa direção, Lima
apresentou como principal dificuldade deste Núcleo a falta de delimitação e
competência dos órgãos em fiscalizar as áreas de desastres:
Para o núcleo de engenharia está programada uma reunião com o
Ministério Publico do Estado, com o Departamento de Edificações do Estado e com
a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Fortaleza, para que fiquem definidas
as ações de cada entidade já que esse núcleo é solicitado para as avaliações
técnicas. Entretanto as intervenções nos municípios devem ser feitas pelas
coordenadorias municipais, e a parte legal de desapropriação ou de impedimento
que as pessoas tenham acesso ao local de risco é da responsabilidade da justiça.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a tessitura desse trabalho se pode verificar que o planejamento
estratégico como ferramenta de gestão é um tema novo nas organizações militares.
Desta feita, foi possível perceber que os gestores utilizam essa ferramenta de forma
empírica, pois nas suas falas confundem o planejamento estratégico com
planejamento tático e/ou operacional. Além disso, não foi verificado menção ao
planejamento participativo. Embora este último tipo de planejamento seja aplicado
principalmente nas organizações civis.
Por sua vez, tem-se ainda que as organizações que não possuírem seus
planejamentos estratégicos definidos estarão fadadas a acabar fazendo parte do
planejamento de outra organização. Para que a Coordenadoria Estadual de Defesa
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Civil do Estado possa obter o nível desejado, o planejamento estratégico necessita
da participação, apoio e comprometimento de todos os seus servidores.
Cabe, portanto, aos gestores a implantação do planejamento estratégico
na organização como forma de aumentar a eficiência e eficácia nos serviços
oferecidos. Além disso, em tempos modernos de administração sistêmica, a
implantação dessa ferramenta gera efetividade no trabalho da organização pública
estudada, tendo em vista o mundo globalizado com grandes problemas socais no
qual ela está inserida.
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