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A UEFS – Universidade Estadual de Feria de Santana através da Assessoria Técnica e de
Desenvolvimento Organizacional (ASPLAN) elaborou o presente manual com o objetivo
de demonstrar de forma clara os conceitos desta importante ferramenta que é o
Planejamento Estratégico, bem como a metodologia de sua elaboração.
O presente manual é composto por 04 capítulos:





O capítulo 1 apresenta o conceito de estratégia.
O capítulo 2 estabelece o conceito do que é o Planejamento Estratégico.
O capítulo 3 explica a metodologia aplicada no Planejamento Estratégico da
UEFS.
O capítulo 4 mostra o Ciclo do Planejamento Estratégico da UEFS: Diagnóstico
Estratégico; Análise Situacional; Oportunidades de Melhoria; Plano de
Ação,Monitoramento e Avaliação.
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CAPÍTULO 01
ESTRATÉGIA
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1 - Estratégia
A estratégia é o conjunto de decisões formuladas com o objetivo de orientar
o posicionamento da instituição no ambiente, e está relacionada à arte de
utilizar adequadamente os recursos físicos, financeiros e humanos, tendo em
vista a minimização dos problemas e a maximização das oportunidades
(OLIVEIRA, 2001).
Dessa maneira, a estratégia é um padrão, ou seja, uma coerência de
comportamento durante um período.
Kaplan e Norton reforçam, dessa maneira, que divulguem a estratégia em
toda a instituição e que todos os setores compreendam a estratégia de longo
prazo e que os objetivos setoriais e individuais se alinhem com as estratégias
da Instituição.
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CAPÍTULO 02
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
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2 - O que é o Planejamento Estratégico
O Planejamento Estratégico é uma atividade que abrange a definição das
metas de uma organização, o estabelecimento de uma estratégia global para
alcançá-las e o desenvolvimento de uma hierarquia abrangente de planos para
integrar e coordenar atividades. (TCU – Dicionário de Planejamento e Gestão)
O planejamento é o processo administrativo que proporciona sustentação
metodológica para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela
instituição, visando ao otimizado grau de interação com os fatores externos –
não controláveis – e atuando de forma inovadora e diferenciada. (Oliveira,
2010)
O planejamento deve ser um processo contínuo e permanente. É
fundamental a identificação clara dos problemas, das soluções ordenadas, de
suas causas - efeito, do conhecimento, do caminho a ser percorrido e dos
instrumentos para melhor utilização dos recursos.
Para Peter Drucker, citado por Oliveira (2010, p.6), “o planejamento não diz
respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões
presentes”.
Por isso, o Planejamento Estratégico se apresenta como um processo
contínuo e sistemático, cujos efeitos deverão ocorrer em um futuro próximo.
Segundo Chiavenato e Sapiro, “é o processo de planejamento estratégico
que vai conduzi-las no desenvolvimento e formulação de estratégias que
assegurem sua evolução contínua e sustentável”.
Destacam-se, assim, as vantagens de ter mais colaboradores participando
da formulação da estratégia, com a consequência de ter planejamento de alta
qualidade; comprometimento do servidor pela implementação; e a
compreensão das estratégias em todos os segmentos da Instituição.
As estratégias correspondem ao item mais importante do planejamento
estratégico da instituição, pois é através delas que a alta administração pode
mudar o rumo das coisas. A estratégia não é o único fator determinante no
sucesso ou fracasso da instituição; a competência de sua cúpula administrativa
é tão importante quanto a sua estratégia; que deve estar focada na satisfação
das necessidades dos clientes.
As ações estratégicas só terão sucesso se o Planejamento Estratégico for
seguido de acordo com o que foi planejado pela instituição e assim cumprir
seus objetivos e alcançar a sua missão que é a razão da existência da
instituição.
Por último, o produto final, o principal processo da arte de planejar, o
Planejamento Estratégico delineia o rumo maior a ser seguido pela Instituição,
priorizando ações estratégicas a serem implementadas para se cumprir a
missão e almejar a visão de futuro.
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CAPÍTULO 03
METODOLOGIA APLICADA
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3 - Metodologia aplicada
A metodologia adotada para a realização das oficinas de planejamento da
UEFS consiste em dois momentos: o primeiro realiza-se uma explanação sobre
os conceitos fundamentais a respeito do Planejamento e, em especial, a sua
inserção no âmbito das Universidades. Feitas essas considerações iniciais,
ainda no primeiro momento realiza-se um brainstorming no qual os
participantes, divididos em grupos, realizam um levantamento das suas visões
individuais e coletivas sobre o seu setor e a sua relação com os demais
setores; o segundo momento consiste na elaboração de cenários com o auxílio
da matriz SWOT.

Figura n° 1 – Como fazer um planejamento (Valadares, 2002).
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CAPÍTULO 04
CICLO DE PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO DA UEFS
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4 - Ciclo do Planejamento Estratégico da UEFS
O primeiro momento da oficina propõe-se aos participantes um levantamento
das visões individuais e coletivas. No diagnóstico preliminar, a equipe, dividida
em grupos deve responder aos questionamentos:
Quem somos?
Nós nos conhecemos?
O que fazemos?
Como fazemos?
Para quem fazemos?
As equipes apresentam as resposta aos questionamentos de forma
sistematizada (em quadros, cartazes) externando os sentimentos e percepções
comuns ao grupo ou não.
Diagnóstico Estratégico – Análise de SWOT
Em seu segundo momento, a oficina propõe a análise de cenários. A
ferramenta adotada é a Matriz SWOT. A sigla SWOT é proveniente das iniciais
de quatro palavras da língua inglesa: Strengths, Weaknesses, Opportunities e
Threats. A Matriz SWOT é uma técnica que auxilia a elaboração do
planejamento; o objetivo é focalizar a combinação das forças e fraquezas com
as oportunidades e ameaças do ambiente externo. A análise do ambiente
interno e externo, levantando-se os pontos fortes e pontos fracos a as ameaças
e oportunidades, é a base para a Matriz SWOT.
A análise ambiental que ajuda a verificar as tendências, serve como base para
a análise de cenários e deve levar em conta aspectos econômicos, políticos,
legais, tecnológicos, socioculturais, etc.. Todas as organizações possuem, no
seu ambiente interno, pontos fortes e pontos fracos. Também estão sujeitas a
várias ameaças e podem visualizar inúmeras oportunidades para o seu
crescimento, ambas no ambiente externo.
O objetivo é levantar estratégias para, no contexto do planejamento manter
pontos fortes, reduzir a intensidade de pontos fracos, aproveitando-se de
oportunidades e protegendo-se de ameaças. A análise também é útil para
revelar pontos fortes que ainda não foram plenamente utilizados e identificar
pontos fracos que podem ser corrigidos.
Oportunidades de melhoria
Logo após a análise do Diagnóstico Estratégico, deve-se fazer uma listagem
com todas as oportunidades de melhoria (OM)para análise.
Recomenda-se agrupar aquelas OM que sejam semelhantes ou
complementares em uma única redação.
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Observando o conjunto das OM, considerar as seguintes questões:
 Já existe algum projeto ou atividade em andamento que tenha relação
direta com alguma das OM identificadas?
 Existe alguma OM referente a um problema, melhoria ou inovação
que a alta administração tenha manifestado interesse em resolver ou
implementar?
 Existe alguma OM que o grupo de auto-avaliadores considere de
grande relevância?
Será preciso hierarquizar as OM em uma ordem de prioridades e para
auxiliar os grupos nessa tarefa a metodologia a ser utilizada será a matriz
B.A.S.I.C.O., cuja funcionalidade é priorizar alternativas com base na relação
de CUSTO x BENEFÍCIO x EXEQUIBILIDADE.
Apresentam-se abaixo os critérios, suas possíveis pontuações e regras para
desempate da metodologia escolhida.
B = benefício para a unidade
A = abrangência, maior ou menor alcance da força de trabalho da unidade
S = satisfação do público interno.
I = investimentos (financeiros).
C = efeitos na satisfação dos cidadãos-usuários dos produtos ou serviços da
organização.
O = operacionalidade, grau de facilidade na implementação.

Quadro 1: Contagem de Pontos
REGRAS:
Priorização:
1) Soma dos pontos atribuídos ao fatores B, A, S, I, C e O .
2) Em caso de empate, desempata-se segundo a observância da maior pontuação no fator de
análise C. Mantido o empate, aplica-se a mesma regra, observando-se, sucessivamente, a
maior pontuação nos fatores B,I, O, A e S.
3) Em caso de empate absoluto na pontuação de todos os fatores, proceder-se-á tentativa de
consenso ou, em última instância, far-se-á votação, prevalecendo a opinião da maioria.
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Figura 2: Matriz Básico

A partir das OM priorizadas e sistematizadas deve-se estabelecer as ações
para o seu alcance, as metas por cada ação, bem como os indicadores e os
respectivos prazos gerando um plano de ação.
– Plano de Ação

Um Plano de Ação constitui-se como uma ferramenta muito simples e efetiva
para o planejamento e acompanhamento de atividades. Trata-se de um
documento utilizado para fazer um planejamento de trabalho necessário para
atingimento de um resultado desejado ou na resolução de problemas.
Em geral é criado no formato de uma planilha abarcando informações como
objetivos, ações e responsáveis com suas respectivas datas de entregas.
O
M.

1
----------------------

Ação

1.1 ---------

Indicador

XX

Prazo

MêsAno

Quadro 2: Modelo Plano de Ação

O Plano de Ação é elaborado para ser implementado ao longo do ciclo,
sendo alvo de monitoramento e avaliação pelo grupo.
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Os resultados esperados com a implementação das ações traçadas são:
 Fortalecimento da capacidade gerencial;
 Aumento da eficiência e eficácia na operacionalização de processos;
 Cultura de gestão voltada para resultados;
 Alinhamento dos resultados da organização com as metas estratégicas;
 Maior transparência da gestão.

- Ações

A ação, segundo o dicionário Aurélio, é o ato ou efeito de agir, de atuar;
atuação, ato; comportamento, procedimento.Por isso, as ações são todas as
iniciativas estratégicas necessárias para atingir um resultado desejado, ou seja,
as metas.

– Publicação do Plano de Ação

Tão importante quanto à elaboração do planejamento é a comunicação e
controle da implementação da estratégia por ele descrita.

- Monitoramento
O Monitoramento tem como objetivo fazer uma análise dos dados coletados
para obter a informação de como o Planejamento Estratégico está progredindo
e será realizado.
É um processo de gerenciamento que concentra toda a força intelectual da
equipe para a consecução das metas da organização. É um sistema de gestão
que conduz o estabelecimento e a execução de um plano de ação anual.

- Avaliação

A avaliação consiste em procedimento regular, anual, para obter
diagnóstico interno, tendo por objetivo quantificar e qualificar os principais
fatores relacionados à sua gestão, por meio da identificação de práticas e da
avaliação dos resultados institucionais.
Também é um processo de delinear, obter e fornecer informação útil para
julgar alternativas de decisão, utilizando um conjunto de técnicas e métodos
com a finalidade de identificar e medir mudanças desejadas com fins
quantitativos e qualitativos.
Avaliar é efetuar um julgamento de valor consistindo no processo de
determinar o valor ou o grau de sucesso na realização de um objetivo prédeterminado.
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Baseado no manual de planejamento do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul

