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Quem Somos
Com know-how em Desenvolvimento de Sistemas, Propriedade Intelectual e Consultoria
Pública, a 4 ALL FASTER COMMUNICATION INC pauta suas ações na identificação de
estratégias que conduzam o cliente ao crescimento e sucesso.
Gerando soluções criativas e eficazes desde 1.999, a 4 ALL FASTER conta com uma equipe
de profissionais altamente qualificados, tendo em seus currículos os títulos de Mestres,
Doutores, PHDs, MBA em Governo, Computação, Finanças e Eletrônica, além de
Especialistas em diversas áreas.
Pautados na inovação tecnológica como geradora de soluções estamos constantemente na
busca de resultados para proporcionar aos nossos clientes agilidade, garantia e satisfação.
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Onde atuamos
Educação
Temos uma equipe para formação de nova geração de Educadores, oferecemos cursos,
treinamento e acompanhamento para o sucesso do educador.
Possuímos departamento próprio, com doutores, mestres, físicos, com grande formação e
didática educacional especializados e exclusivos para elaboração educacional, propiciando
segurança e sigilo aos nossos clientes. Junto aos treinamentos de Formação Educacional e
Intelectual , não apenas realizamos o treinamento, mas oferecemos toda a assessoria na
Consultoria Educacional aos nossos clientes.
Desenvolvimento de Sistemas
Contamos com um departamento exclusivo para o desenvolvimento de programas e sistemas
de computador. Desenvolvemos, implantamos e damos suporte em várias áreas, gerando
toda a documentação do desenvolvimento e metodologia e oferecendo treinamento técnico
para equipes de projetos. Com experiência em telecomunicações, microcomputadores e rede,
plataformas altas e baixas, experiência com métodos de acesso e conhecimentos de várias
linguagens, estamos preparados para encontrar a melhor solução para cada situação.
Assessoria na Área Pública Municipal, Estadual e Federal
Planejamento Estratégico, Planos para Gestão Municipal, Orçamentos Públicos,
Pavimentações, etc. Temos Técnicos especializados, Mestres Doutores, Especialistas nestas
áreas e Parceiros da mais alta patente. Empresas Parceiras, tanto na área de Planejamento,
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Cursos e Palestras, como na área de Implantações e Pós Implantações como Manutenções e
Acompanhamento.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
MUNICIPAL

Por que fazer o planejamento
planejamento estratégico?
O Brasil no longo de sua história experimentou um complexo processo de reformas em sua
estrutura administrativa, regidas em conformidade com os princípios dos governos
instalados. Os municípios brasileiros percorreram os mesmos caminhos do país, ficando ora
a mercê de uma política mais centralizadora, ora ganhando um pouco mais de autonomia no
que tange as questões locais. A Constituição Federal de 1988 consolidou a autonomia
municipal e estabeleceu de forma rígida as competências dos entes federados, aumentando
sensivelmente os poderes dos municípios brasileiros.
O momento atual municipal apresenta algumas realidades a serem consideradas. A
primeira delas diz respeito à necessidade de se estabelecer um novo paradigma de gestão
pública, com a modernização da máquina estatal, por meio do alinhamento dos Recursos de
Tecnologia de Informação e capacitação de servidores, com os olhos voltados à eficácia
organizacional do Estado.
Uma segunda observação vinculada a esta nova idéia de gerenciamento se refere à
valorização das cidades como pólo de desenvolvimento e de extração de positivas
experiências públicas.
Neste contexto, surge o Planejamento Estratégico Municipal para auxiliar o gestor urbano,
visando a integração sinérgica das ações municipais com os diversos interessados envolvidos
no processo, em especial as estratégias traçadas pelo Executivo público.
No entanto, para legitimar o Planejamento Estratégico Municipal, é preciso que suas ações
não estejam desautorizadas pelo ordenamento jurídico, sob pena de se tornar o projeto
inaplicável por mera ilegalidade.
O Planejamento Estratégico Municipal é ferramenta de suma importância para o Gestor
Urbano, que possibilita tornar a máquina estatal mais eficiente, aproveitando-se da
tecnologia para o gerenciamento das informações, das técnicas do gerenciamento privado na
Gestão Pública e conciliação destes instrumentos com a participação de vários interessados.
O desafio do Gestor Urbano é alinhar o Planejamento Estratégico Municipal às novas
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realidades sociais e tecnológicas, com as competências jurídicas municipais, na incansável
busca da boa governança.

A Solução 4 All FASTER
Para que o planejamento estratégico tenha sucesso em seu município a 4 All FASTER
disponibiliza uma equipe de técnicos que mesclam as técnicas do Planejamento Estratégico
Situacional com a moderna metodologia de acompanhamento do Balanced Score Cards,
para:
•
•
•
•
•
•
•

Avaliar a situação atual do município e a visão do governante;
Auxiliar na definição do caminho a ser seguido para o desenvolvimento municipal;
Verificar a legalidade das ações propostas e auxiliar na elaboração do conteúdo a ser
apresentado na Câmara de Vereadores, se necessário;
Desenvolver o planejamento estratégico;
Definir indicadores e metas;
Gerar informação relevante para auxiliar o Executivo Municipal na tomada de
decisões e no redirecionamento estratégico, se necessário.
Transferir tecnologia para acompanhar e avaliar a execução;

Estas ações são executadas em conjunto com técnicos do município para que ocorra a
transferência de tecnologia e os gestores tenham condições para executar mudanças ou
novos planejamentos independente de nova consultoria.

Saiba mais sobre as soluções 4 All FASTER, acesse o site www.4all.com.br
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