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RESUMO 
A Abordagem da Escolha Estratégica é representante do ramo não sinóptico do Planejamento 
Adaptativo, recomendável para situações de alta complexidade nos sistemas social e técnico. Objetiva 
propiciar mudanças com propósitos definidos, e seus princípios básicos são: adaptação ativa, 
flexibilidade e valorização do nível normativo. Revela-se apropriada para planejamento sob pressão, 
com restrições de recursos, urgência por soluções, interesses conflitantes, problemas complexos e 
ambiente volátil, aceitando mudança de enfoque e gerenciamento de complexidades e incertezas. 
Procura estabelecer uma linguagem comum para os envolvidos no processo e induzir a participação 
constante de todos, combinando visão compreensiva e ações incrementais.  Utilizando-se de um 
processo cíclico, a abordagem permite aos envolvidos no planejamento fazer constantes reavaliações 
ao longo do seu desenvolvimento, propiciando maior clareza a respeito dos conceitos envolvidos. A 
principal ferramenta, chamada Análise de Áreas de Decisão Interconectadas – AIDA, permite tratar 
problemas com muitas variáveis. Consiste em elaborar um Pacote de Compromissos, isso é, um 
conjunto de ações e políticas, utilizando-se de gráficos estratégicos, matrizes de opções e tabelas ou 
árvores de soluções. Uma última apreciação da Abordagem está em um dos produtos obtidos ser a 
consolidação do próprio processo de planejamento, tornando-o um hábito (desejável) aos que estão 
envolvidos com ele. 
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ABSTRACT 
The Strategic Choice Approach represents the non synoptic branch of the Adaptive Planning:, which is 
recommended for situations that combine high complexity in social and technical systems. Its main 
objective is to propitiate changes with defined purposes and its basic principles aggregate active 
adaptation, flexibility and the normative level. It is an appropriate methodology for planning under 
pressure, with resource constraints, urgency, conflict of interests and volatile environment. It accepts 
changes of focus and deals with management of complexities and uncertainties. It tries to establish a 
common language to the group involved in the process as well as it induces constant participation, 
combining comprehensive view and incremental action. Using a cyclic process, this approach allows a 
constant revaluation of the decisions throughout the development of the planning process, clarifying 
all the concepts involved. Its main tool, Analysis of Interconnected Decision Areas – AIDA – provides 
ways to treat problems with many decisive elements. The technique consists in elaborating a 
Commitment Package, that is, a collection of actions and policies, aided by strategic graphics, option 
matrices and solution matrices or trees. The result of this approach is the consolidation of the planning 
process itself, which is supposed to become a (desirable) habit to every one involved. 
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