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Introdução

Planejamento Estratégico: É o 

processo de desenvolvimento e 

manutenção de uma referência 

estratégica entre os

objetivos e capacidades da 

empresa e as mudanças de 

suas oportunidades no mercado. 

(Djalma)

"Planejamento Estratégico é o

processo pelo qual os membros e

líderes de uma organização,

visualizam o futuro e desenvolvem

os procedimentos e operações

necessários para atingir este

futuro“ (Cláudia Dantas Silva)



Princípios Gerais do Planejamento

• Contribuição aos objetivos da empresa em sua totalidade: deve, sempre, visar aos 

objetivos máximos da empresa, hierarquizar e procurar alcançá-los em sua totalidade, 

tendo em vista a interligação entre eles.

• Precedência do planejamento: sobre as demais funções administrativas, vem antes 

das outras (organização, direção e controle).

• Penetração e abrangência: considera-se que poderá ocorrer grandes modificações nas 

características e atividades da empresa (nas pessoas, na tecnologia, e nos sistemas).

• O princípio da maior eficiência, eficácia e efetividade (medidas de avaliação da boa 

administração): visa maximizar os resultados e minimizar as deficiências.



Princípios Gerais do Planejamento

Ackoff (redesenhando o futuro, LTC (1974:28)), apresenta quatro princípios de 

planejamento que podem ser considerados como:

•Planejamento Participativo - o principal benefício do planejamento não é seu resultado 

final, ou seja, o plano, mas o processo desenvolvido.

•Planejamento Coordenado - deve existir uma interdependência entre todos os aspectos 

envolvidos no projeto. A independência pode representar um sério risco para o êxito do 

planejamento.

•Planejamento Integrado - todos os escalões devem ter seus planejamentos integrados. 

Não deve haver planos para alto ou baixo escalão, para subsidiárias, matrizes ou 

sucursais, com diretrizes distintas.

•Planejamento Permanente - Como o ambiente é turbulento e instável, sujeito a 

constantes mudanças, o planejamento deve ser permanente, contemplando o fluxo das 

transformações ambientais, pois nenhum plano mantém seu valor com o tempo.



Tipos de Planejamento

A) Planejamento Estratégico

B) Planejamento Tático

C) Planejamento Operacional



Tipos de Planejamento

• Planejamento Estratégico relaciona-se com objetivos de longo prazo, com maneiras e 

ações que afetam toda a empresa.

• Planejamento Tático relaciona-se com objetivos de mais curto prazo e com maneiras e 

ações que, geralmente afetam somente parte da empresa.

• Planejamento Operacional relaciona-se com as rotinas operacionais da empresa e 

afetam somente as unidades setoriais.



Tipos de Planejamento



A Empresa como Sistema

O técnico fala:

– Garrincha, é o seguinte. Você pega a bola pelo 

canto, entra na área, dribla o zagueiro russo e 

toca pro Vavá fazer o gol.

Garrinha responde:

– Tudo bem professor. Mas você também 

combinou isso com o zagueiro russo?



A Empresa como Sistema



A Empresa como Sistema

Sistema é definido como um conjunto de partes interagentes e interdependentes que, 

conjuntamente, formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuando uma 

função. Os elementos componentes do Sistema são: 

•Objetivos: dos usuários do próprio sistema; 

•Entradas do sistema: as forças que fornecem o material, a informação, a energia para 

a operação ou processo; 

•Processo de transformação do sistema: a transformação de um insumo em produto, 

serviço ou resultado; 

•Saídas do sistema: correspondem aos resultados do processo de transformação; 

•Controles e avaliações do sistema: verifica se as saídas estão coerentes com os 

objetivos estabelecidos; 

•Retroalimentação ou feedback do sistema: a reintrodução de uma saída sob a forma 

de informação. 



A Empresa como Sistema

Ambiente é o conjunto de 

todos os fatores que, dentro 

de um limite específico, se 

possa  conceber como tenha 

alguma influência sobre a 

operação do sistema, o qual 

corresponde ao foco do 

estudo. 



Metodologia de Elaboração

O que se espera com o planejamento Estratégico:

•Conhecer e utilizar melhor seus pontos fortes

•Conhecer e eliminar ou adequar seus pontos fracos

•Conhecer e usufruir as oportunidades externas 

•Conhecer e evitar as ameaças

•Ter um efetivo plano de trabalho, estabelecendo

O Planejamento Estratégico possui três dimensões operacionais: 

•  delineamento: compreende a estruturação do processo de planejamento estratégico.

•  Elaboração: inclui a identificação das oportunidades e ameaças no ambiente da empresa e 

a adoção de estimativas de risco para as alternativas estabelecidas.

•  Implementação:  a  implementação  envolve  assuntos  organizacionais,  os  sistemas  de 

informações,  os  sistemas  de  incentivos,  a  competência  operacional,  o  treinamento  e  a 

liderança necessária ao desenvolvimento do processo. 



Metodologia de Elaboração – Fases de Implementação

FASE I - Diagnóstico estratégico 

FASE II - Missão da Empresa 

FASE III - Instrumentos prescritivos e quantitativos 

FASE IV - Controle e Avaliação 



Metodologia de Elaboração – Fase I - Diagnóstico estratégico 

Diagnóstico estratégico: denominada auditoria de posição, deve-se determinar 

“como se está”. Engloba as seguintes fases:

Identificação da Visão - Nesta fase identificam-se quais são as expectativas e os 

desejos dos acionistas, conselheiros e elementos da alta administração da empresa, 

tendo em vista que esses aspectos proporcionam o grande delineamento do 

planejamento estratégico. A visão pode ser considerada como os limites que os 

principais responsáveis pela empresa conseguem enxergar dentro de um período de 

tempo mais longo e uma abordagem mais ampla.



Metodologia de Elaboração – Fase I - Diagnóstico estratégico 

Análise externa - Esta etapa verifica as ameaças e oportunidades que estão no 

ambiente da empresa e as melhores maneiras de evitar ou usufruir dessas situações. 

Essa análise deverá ser efetuada, considerando uma série de tópicos:

· mercado nacional e regional;

· mercado internacional;

· evolução tecnológica;

· fornecedores;

· aspectos econômicos e financeiros;

· aspectos socioeconômicos e culturais;

· aspectos políticos;

· entidade de classe;

· órgãos governamentais;

· mercado de mão-de-obra; e

· concorrentes.



Metodologia de Elaboração – Fase I - Diagnóstico estratégico 

Análise Interna - Esta etapa verifica os pontos fortes e fracos da empresa.

Ponto Forte: vantagem estrutural controlável pela empresa que a favorece perante 

as oportunidades e ameaças do ambiente.

Ponto Fraco: desvantagem estrutural controlável pela empresa que a desfavorece

perante as oportunidades e ameaças do ambiente. Abaixo segue exemplos de itens 

que podem ser analisados:

· produtos e serviços atuais;

· novos produtos e serviços;

· imagem institucional;

· sistema de informações;

· tecnologia;

· suprimentos;

· parque industrial;

· recursos financeiros/finanças.



Metodologia de Elaboração – Fase II – Missão da Empresa 

Neste ponto deve ser estabelecida a razão de ser da empresa, bem como seu 

posicionamento estratégico. Constituem em 5 etapas:

Estabelecimento da missão da Empresa - É a determinação do motivo central da 

Estratégia Empresarial, ou seja, a determinação de "onde a empresa quer ir". Deve 

ser definida em termos de satisfazer algumas necessidades do ambiente externo, e 

não em termos de oferecer algum produto ou serviço. (Kotler, 1990: 83). Missão não 

está relacionada com o estatuto social da empresa, é muito mais ampla.

Estabelecimento dos propósitos atuais e potenciais – Dentro da missão, o 

executivo deve estabelecer os propósitos da empresa.

Propósitos correspondem à explicação dos setores de atuação dentro da missão 

que a empresa já atua ou está analisando a possibilidade de entrada no setor, ainda 

que esteja numa situação de possibilidade reduzida (produtos, serviços e mercado).



Metodologia de Elaboração – Fase II – Missão da Empresa 

Estruturação e debate de cenários – Cenários representam critérios e medidas 

para a preparação do futuro da empresa. Esses cenários devem ser montados com 

base nos dados e informações fornecidos pelo sistema de informações estratégicas.

Estabelecimento de Postura Estratégica - a maneira como a empresa posiciona-se 

diante de seu ambiente. Confronto entre seus pontos fortes e fracos e que a qualifica 

quanto a sua capacidade de aproveitar oportunidades e de enfrentar ameaças 

externas. 

•Postura Estratégica corresponde à maneira ou postura mais adequada para a 

empresa alcançar seus propósitos dentro da missão, respeitando a sua situação 

interna e externa atual, estabelecida no diagnóstico estratégico.

Estabelecimento das Macroestratégias e Macropolíticas 

Macroestratégias - são as grandes ações ou caminhos que a empresa deverá 

adotar para melhor interagir, usufruir e gerar vantagens competitivas no ambiente.

Macropolíticas – correspondem às grandes orientações que servirão como base de 

sustentação para as decisões, de caráter geral, que a empresa deverá tomar para 

melhor interagir com o ambiente.



Metodologia de Elaboração – Fase II – Missão da Empresa 

Exemplos de Missão:

Visão

Ser o ambiente onde todos se encontram. Entendemos mídia como o instrumento de 

uma organização social que viabilize a felicidade.

Missão

Criar, produzir e distribuir conteúdos de qualidade que informem, eduquem e divirtam, 

construindo relações que tornem melhor a vida dos indivíduos e das comunidades.

Globo



Metodologia de Elaboração – Fase II – Missão da Empresa 

Exemplos de Missão:

Missão: Atuar na indústria de petróleo e gás de forma ética, segura e rentável, com 

responsabilidade social e ambiental, fornecendo produtos adequados às 

necessidades dos clientes e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e dos 

países onde atua.

Visão: 

Ser uma das cinco maiores empresas integradas de energia do mundo e a preferida 

dos seus públicos de interesse.

Petrobras



Metodologia de Elaboração – Fase III – Instrumentos Prescritivos e 

Quantitativos

A análise básica é a de “como chegar na situação que se deseja”. Para tanto, 

pode-se dividir esta fase em dois instrumentos perfeitamente interligados.

•Instrumentos Prescritivos

•Instrumento Quantitativo

Instrumentos Prescritivos – Os instrumentos prescritivos do processo de 

planejamento estratégico proporcionam a explicitação do que deve ser feito pela 

empresa para que se direcione ao alcance dos propósitos estabelecidos dentro de 

sua missão, de acordo com sua postura estratégica, respeitando as macropolíticas, 

bem como as ações estabelecidas pelas macroestratégias; e se direcionando para a 

visão estabelecida, ou seja, o que a empresa quer ser.



Metodologia de Elaboração – Fase III – Instrumentos Prescritivos e 

Quantitativos
Instrumentos Prescritivos –

a) Estabelecimento de objetivos e metas

Objetivo: é o alvo ou situação que se pretende atingir. Aqui se determina para onde a 

empresa deve dirigir seus esforços

Meta: corresponde aos passos ou etapas, perfeitamente quantificados e com prazos 

para alcançar os desafios e objetivos.

b) Estabelecimento de estratégias e políticas funcionais

Estratégia: é a ação ou caminho mais adequado a ser executado para alcançar o 

objetivo, o desafio e a meta. É importante procurar substabelecer estratégias 

alternativas para facilitar as alterações dos caminhos ou ações de acordo com as 

necessidades. As estratégias podem ser estabelecidas por área funcional da 

empresa. A partir das estratégias, devem ser desenvolvidos os planos de ação, os 

quais são consolidados através de um conjunto de projetos.



Metodologia de Elaboração – Fase III – Instrumentos Prescritivos e 

Quantitativos

Instrumentos Prescritivos –

c) Estabelecimento dos projetos e planos de ação

Projetos: são trabalhos a serem feitos com responsabilidades de execução, 

resultados esperados com quantificação de benefícios e prazos para execução 

preestabelecidos, considerando os recursos humanos, financeiros, materiais e de 

equipamentos, bem como as áreas envolvidas necessárias a seu desenvolvimento.

Programas: são os conjuntos de projetos homogêneos quanto o seu objetivo maior.

Planos de ação: são os conjuntos das partes comuns dos diversos projetos quanto 

ao assunto que está sendo tratado.



Metodologia de Elaboração – Fase III – Instrumentos Prescritivos e 

Quantitativos

Instrumentos Quantitativos –

Consistem nas projeções econômico financeiras do planejamento orçamentário, 

devidamente associadas à estrutura organizacional da empresa, necessárias ao 

desenvolvimento dos planos de ação, projetos e atividades previstas. Nesta

etapa deve ser analisados quais os recursos necessários e quais as expectativas de 

retorno para atingir os objetivos, desafios e metas da empresa.



Metodologia de Elaboração – Fase IV – Controle e Avaliação

Nesta fase avalia-se como a empresa esta indo para a situação desejada. O 

controle pode ser definido, em termos simples, como a ação necessária para 

assegurar a realização das estratégias, objetivos, desafios, metas e projetos 

estabelecidos. Esta função, em sentido mais amplo, envolve processos de:

⇒ Avaliação de desempenho;

⇒ Comparação do desempenho real com os objetivos, desafios, metas e projetos 

estabelecidos;

⇒ Análise dos desvios dos objetivos, desafios, metas e projetos estabelecidos;

⇒ Tomada de ação corretiva a partir das análises realizadas;

⇒ Acompanhamento para avaliar a eficiência da ação corretiva;

⇒ Adição de informações ao processo de planejamento para desenvolvimento dos 

ciclos futuros das atividades administrativas.



PDE – PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO



PDE – PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO

Missão: “Formar recursos humanos, gerar conhecimentos e prestar 

assistência de qualidade na área da saúde à comunidade da região”. Para 

alcançar esta missão o HU-UFJF se pauta nos seguintes.



PDE – PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO
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