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1. Apresentação  
  

 A Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (CPDI) apresenta, 

para a Comunidade Universitária da UFRPE, o “Guia Prático de Planejamento na UFRPE”, 

com objetivo principal de contribuir com a disseminação e institucionalização do Planejamento 

Estratégico (P.E) na Universidade.  

 O Planejamento Estratégico tornou-se prioridade na UFRPE desde a emissão da 

Resolução n.º 90/2013, que criou a Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional (PROPLAN), com coordenadoria específica para a pauta do Planejamento 

Estratégico – a CPDI.  

 A CPDI pretende, por meio deste documento, transformar o planejamento estratégico 

em instrumento de desenvolvimento institucional. Ou seja, aprimorar a busca pela cultura do 

planejamento em todas as ações da UFRPE, condicionando a avaliação do processo e de 

resultados à eficiência, eficácia, efetividade e economicidade e, consequentemente, ao 

cumprimento da Missão Institucional. 
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2. Planejamento e Legislações 
 

  A elaboração do Planejamento Estratégico Institucional, denominado de Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), vai além do uso dessa ferramenta como aprimoramento 

de gestão. A instrução do pedido de credenciamento de uma Instituição de Ensino Superior 

(IES) exige a elaboração de seu planejamento estratégico, conforme consta no Decreto nº 

9.235/2017.  

 A existência do PDI e do planejamento estratégico das Unidades organizacionais da 

UFRPE também estão associados às cobranças dos órgãos de controle, como Tribunal de 

Contas da União (TCU) e Controladoria Geral da União (CGU), e exemplo do Relatório de 

Gestão anual, que tem como base o planejamento realizado em nível organizacional.  

 O planejamento estratégico também está relacionado ao processo de avaliação 

institucional. O inciso I do art. 3º da Lei n° 10.861/2004 (Lei do SINAES) ressalta que “a 

avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo identificar o seu perfil e o 

significado de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, 

considerando as diferentes dimensões institucionais, dentre elas obrigatoriamente as seguintes: 

I – a missão e o plano de desenvolvimento institucional”.  

 Por fim, salientamos que este documento não é um produto acabado. O conhecimento 

sobre a institucionalização do Planejamento Estratégico na UFRPE ocorre concomitante à 

elaboração do planejamento nas suas diversas Unidades organizacionais. Os processos são 

aprimorados e adaptados de acordo com as necessidades de cada Unidade, o que os tornam 

mutáveis e passíveis de adaptação.  

 Assim, o maior colaborador para a institucionalização do planejamento estratégico na 

UFRPE é você e toda a Comunidade Universitária!  

 Entre em contato com a CPDI/PROPLAN (cpdi.proplan@ufrpe.br) para a elaboração 

do Planejamento Estratégico em sua Unidade organizacional e contribua com a construção de 

uma UFRPE cada vez melhor.  
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3. Definição de Planejamento Estratégico  

 

3.1 Conceito de Planejamento 

 

“Planejar é decidir de antemão qual é, e como será a sua vitória.” 

Rhandy di Stefano  

 

 Inicialmente, é importante conceituar o termo Planejamento que, segundo Rezende 

(2008, p.18), pode ser definido como um “processo dinâmico, sistêmico, coletivo, participativo 

e contínuo para determinação dos objetivos, estratégias e ações da organização.” Esse processo 

está embasado essencialmente nos problemas ou desafios da organização. 

 Assim, em uma análise preliminar, Planejamento se refere à antecipação de ações para 

uma realização futura, por meio do estabelecimento de etapas, utilização de métodos e 

determinação de procedimentos. 

 Segundo Robbins (1981), Planejamento é a decisão por antecipação do que, como, 

quando e quem deve fazer algo. Trata-se da especificação de finalidades a serem atingidas. 

 

3.2 Conceito de Estratégia 

 

“A estratégia é uma economia de forças.” 

         Karl von Clausewitz  
 

 Após a conceituação de Planejamento, é interessante analisar o termo Estratégia, 

bastante atrelado à ideia anterior. Porém, apesar de apresentarem aspectos similares, a palavra 

Estratégia possui uma nova complexidade, trazendo consigo outros termos associados. Em sua 

significação original, Estratégia transmitia uma conotação militar, como “a arte do general” 

empregada no contexto de guerra. Posteriormente, a interpretação do termo evoluiu e passou a 

abranger outros aspectos e influenciar outros âmbitos, como o empresarial, administrativo e 

organizacional. 

 Segundo Motta (2002, p.82), “estratégia é o conjunto de decisões fixadas em um plano 

ou emergentes do processo organizacional, que integra missão, objetivos e sequências de ações 

administrativas num todo interdependente”.  

 Além do estabelecimento de meios para a consecução de fins definidos, a Estratégia está 

voltada para uma análise de recursos, situações e condições vivenciadas pelo estrategista.  
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3.3 Conceito de Planejamento Estratégico 
 

“Planejamento Estratégico é o processo contínuo de, sistematicamente e com o maior 

conhecimento possível do futuro contido, tomar decisões atuais que envolvam riscos; 

organizar sistematicamente as atividades necessárias à execução dessas decisões e, 

por meio de uma retroalimentação organizada e sistemática, medir o resultado dessas 

decisões em confronto com as expectativas alimentadas.” 

Peter Drucker  

 

 Unindo os conceitos de Planejamento e Estratégia, temos com o Planejamento 

Estratégico um conceito mais completo, abrangendo uma gama maior de outros temas, 

posteriormente analisados.  

 O Planejamento Estratégico é um processo sistemático de autoconhecimento e 

desenvolvimento organizacional, visto que, ao definir condições futuras almejadas, deve 

possuir, como premissa, uma análise apurada sobre sua situação em relação ao ambiente.  

 Além disso, como um conjunto de procedimentos formais, exige a elaboração de planos 

de ação, com o estabelecimento de responsáveis, custos e prazos, a fim de que seja possível o 

acompanhamento de atividades, gerando flexibilidade para atualização e aprimoramento do 

planejamento instituído.  

 

3.4 Principais aspectos do Planejamento Estratégico  

 

 O processo de Planejamento Estratégico possui características marcantes que o tornam 

uma valiosa ferramenta para desenvolvimento pessoal, organizacional ou institucional. Por sua 

complexidade, este processo pode ser caracterizado por diversos fatores que, conjuntamente, 

justificam a importância de se planejar estrategicamente. Assim, alguns fatores e premissas para 

um processo de Planejamento Estratégico merecem destaque, a saber: 
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3.5 Vantagens do Planejamento Estratégico 

 

 A falta da tomada de ações planejadas pode ser elencada como responsável por muitas 

das dificuldades vivenciadas pelas organizações, já que a ausência de visão estratégica e cultura 

de planejar é um fator dificultador no processo de desenvolvimento organizacional. Por outro 

lado, a tomada de decisões, baseada em planejamento, proporciona oportunidades para o 

desenvolvimento institucional, percebendo benefícios e vantagens mesmo ao longo do processo 

de planejar. Devido aos benefícios gerados pelo pensamento estratégico e da planificação de 

ações, Robbins (1981) classifica o Planejamento como a principal função da Administração. 

 Algumas das vantagens de se planejar estrategicamente serão apresentadas a seguir, 

lembrando que se trata de uma lista meramente exemplificativa. 

• O Planejamento Estratégico é essecialmente dinâmico;

• É um conjunto de atividades, processos e procedimentos que se
sucedem ao longo do tempo;

• É baseado em informações mutáveis como, por exemplo, as Condições
Ambientais;

• O Planejamento Estratégico atualiza-se constantemente.

Dinamismo

• O Planejamento Estratégico é um grande sistema;

• É formado por elementos distintos que, relacionados e
interdependentes, criam um contexto produtivo;

• Os elementos que formam o Planejamento Estratégico, apesar de
distintos, devem estar alinhados;

• As partes do todo não podem ser tidas como isoladas.

Sistemismo

• O Planejamento Estratégico exige ampla participação da comunidade;

• Todos os diversos setores da organização devem estar representados
neste processo;

• O Planejamento visa à construção de consenso;

• "Planejar é um processo pelo qual muitas pessoas na organização – e
não apenas a cúpula – aprendem o caminho para novas direções." Henry
Mintzberg (Ph.D. pela MIT Sloan School of Management).

Coletivismo

• Diferente de um projeto, o grande processo de Planejamento Estratégico é
cíclico e não possui fim definido;

• Durante o processo, são criados mecanismos para revisão, ajuste e
continuidade.

Continuidade

• A orientação do Planejamento Estratégico é para o futuro;

• As decisões tomadas visam à perpetuação da organização.

Visão de Médio e Longo Prazo
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 Desmistificando o Planejamento Estratégico, Peter Drucker (1998), em seu livro 

Introdução à Administração, salienta que o Planejamento Estratégico não é: 

 

 

- Uma caixa de mágicas nem um amontoado de técnicas – quantificar não é planejar; 

- Não é previsão – ele se faz necessário por não ter a capacidade de prever; 

- Não opera com decisões futuras. Ele opera com o que há de futuro nas decisões 

presentes. Ou seja, Planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às 

implicações futuras de decisões presentes; 

- Planejamento não é um ato isolado; e 

- O processo de planejamento não deve ser desenvolvido para a organização. Mas deve ser 

desenvolvido pela organização, pois busca resultados práticos. 

Gera autoconhecimento

• O Planejamento Estratégico pressupõe diagnóstico sobre a situação
organizacional;

• Há uma oportunidade para autoconhecimento e aprendizagem;

• Proporciona aos administradores uma visão clara do negócio em que
atuam.

Dá sentido às ações (Tomada de Decisão)

• O Planejamento Estratégico lida com análises de informações;

• Proporciona uma Tomada de Decisão mais racional;

• Minimiza a orientação para improviso e empirismo.

Facilita a comunicação e envolve as pessoas

• O Planejamento Estratégico cria direcionamentos comuns;

• Otimiza os canais e minimiza os ruídos de comunicação;

• Proporciona para o membros envolvidos neste processo um maior
nível de comprometimento coletivo.

Aproveita as oportunidades e abranda as ameaças

• Exige uma análise ambiental (fatores internos e externos);

• A organização conhecerá oportunidades que o ambiente oferece e
ameças que ele apresenta;

• Possibilita uma menor probabilidade para a organização ser
surpreendida por oscilações externas.

Evita Retrabalho

• As atividades são desempenhadas com mais precisão;

• O desempenho é otimizado com a minimização de erros.

0 
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4. Identidade Organizacional  
 

 Para Porto (2008), qualquer organização seja pública ou privada, seja grande ou 

pequena, necessita compreender sua Missão e a partir disso estabelecer sua Visão para dentro 

de seus padrões. É importante respeitar suas características, pois assim poderá encontrar 

soluções que ajudam a desenvolver e reforçar a sua qualidade organizacional e de seus produtos. 

 Os produtos e serviços são os caminhos pelos quais a organização leva para a sociedade 

a sua Missão e Visão, que orienta o processo de criação deste caminho, estimulando o 

rompimento com a situação atual e o estado futuro desejado. Porto (2008) ainda define que é 

de fundamental importância monitorar e compreender as necessidades de mudanças 

comportamentais da sociedade. O Conjunto formado pela Missão, Visão e Valores representa 

uma Identidade Organizacional. 

 

4.1 Missão 

 
“Uma organização não se define pelo seu nome, estatuto ou produto que faz; ela se 

define pela sua missão. Somente uma definição clara da missão é razão de existir da 

organização e torna possíveis, claros e realistas os objetivos da empresa.” 

                                                                                                                                       Adaptado de Peter Drucker 

 

4.1.1 Conceito 

 

 Entende-se como uma descrição sucinta e precisa da razão de ser, do propósito primeiro 

de uma instituição. A Missão revela a quem a instituição se dedica e como ela se propõe a atuar. 

Uma declaração clara e unânime para a Missão é uma das primeiras características do sucesso 

das instituições sem fins lucrativos. 

 Quanto à sua elaboração, a missão deve ser simples/clara; inspirar mudanças na 

instituição; envolver um horizonte de tempo longo (décadas ou mesmo séculos); ser fácil de 

entender e comunicar. 

 

 

 

 

 

 

     Os objetivos definidos na MISSÃO devem ser realistas e 

expressos em uma mensagem clara onde todos acreditem que, de 

fato, representa a razão de ser da instituição.  
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4.1.2 Exemplos  

 

 
 

 4.2 Visão 

 
“Visão é uma imagem viva de uma situação futura, ambiciosa e desejável. Tem o 

poder de motivar e inspirar.” 

                                                                                                                                                                Sílvio Wille. 

4.2.1 Conceito 

 

 A Visão procura representar o cenário ideal visualizado pela organização para o futuro. 

Demonstrará para onde deverão ser dirigidos os esforços criativos e os recursos, por isso é vista 

como a direção, o verdadeiro rumo da organização.   

 É necessário que se estabeleça prazos para a obtenção dos resultados, sendo estes 

condizentes com a real capacidade da Instituição de alcançá-los. 

Missão UFRPE

"Construir e disseminar conhecimento e inovação, através de
atividades de ensino, pesquisa e extensão, atenta aos anseios da
sociedade."

Missão UFRN

"Educar, produzir e disseminar o saber universal, preservar e
difundir as artes e a cultura, e contribuir para o desenvolvimento
humano, comprometendo-se com a justiça social, a
sustentabilidade socioambiental, e democracia e a cidadania."

Missão UFPE

"Promover um ambiente adequado ao desenvolvimento de pessoas
e à construção de conhecimentos e competências que contribuam
para a sustentabilidade da sociedade, através do ensino, pesquisa,
extensão e gestão."
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4.2.2 Exemplos 

 

 
 
 

 

4.3 Valores 

 
“Não pergunte em que princípios devemos acreditar. Pergunte em que princípios 

acreditamos de fato e defendemos com paixão.” 

                                                                                                                                    James Collins e Jerry Porras. 

 

 

4.3.1 Conceito 

 

 Valores representam o conjunto dos princípios e crenças fundamentais de uma entidade, 

bem como fornecem sustentação a todas as suas principais decisões.  

 São preceitos essenciais e permanentes na entidade, não requerendo nenhuma 

justificativa externa. 

 A Missão e os Valores são os dois pilares que servem de sustentação na orientação e 

acompanhamento de uma entidade. Enquanto a Missão atua como um norte, os Valores servem 

de base para decisões e comportamentos na entidade.  

 

 

 

 

 

 

Visão UFRPE

"Consolidar-se como universidade pública de excelência,
fundamentada em uma gestão participativa."

Visão UFSC

"Ser uma universidade de excelência e inclusiva."

Visão UFPA

“Ser reconhecida nacionalmente e internacionalmente pela qualidade
no ensino, na produção de conhecimento e em práticas sustentáveis,
criativas e inovadoras integradas à sociedade.”
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4.3.2 Exemplos 

 

 

 

  

Valores UFRPE

Transparência; Inovação; Inclusão; Respeito à diversidade;
Respeito aos saberes populares; Equidade; Ética; e
Sustentabilidade.

Valores Biblioteca do Museu Nacional - UFRJ

Ética e integridade; Respeito, agilidade e cordialidade; Parceria e
cooperação institucional; Valorização das habilidades individuais;
Trabalho em equipe e com transparência; Qualidade e excelência.

Valores UFPE

Cidadania; Cooperação; Critividade; Sustentabilidade; Dignidade;
Diversidade; Equidade; Ética; e Integridade.
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5. Metodologia Balanced Scorecard (BSC) 

 

5.1 O que é o BSC? 

 

 O Balanced Scorecard (BSC) - ou os Indicadores Balanceados de Desempenho - é uma 

metodologia para gestão empresarial e Planejamento Estratégico criada em 1992 por Kaplan e 

Norton, ambos professores da Harvard Business School. Segundo os autores, o BSC é um 

sistema que visa a medir o desempenho organizacional de uma forma abrangente, avaliando 

resultados passados e orientando ações para o futuro, sendo uma representação visual da 

Estratégia (KAPLAN e NORTON, 2004).  

 

 

 

 De acordo com Kaplan e Norton (1997), o Balanced Scorecard: 

 

 

 

Kaplan e Norton, criadores da metodologia BSC

Uma grande 
contribuição trazida 
por esta metodologia 
foi a importância dada 
a indicadores e 
medidas não-
financeiras, que antes 
não tinham sua 
medição inteiramente 
relacionadas às 
medidas financeiras, 
base para análises 
empresariais.

Permite que os diversos atores, 
pertencentes aos diversos níveis 
organizacionais, compreendam 

as consequências e relações 
criadas por seu desempenho no 

cotidiano laboral. 

Propõe-se a traduzir a estratégia 
geral de uma organização, sua 

missão, visão e valores, em 
medidas tangíveis, 

possibilitando a avaliação de 
seus resultados.

Permite o equilíbrio 
organizacional, justificando a 
reengenharia organizacional, 

não apenas medindo a mudança, 
mas também estimulando e 
induzindo ao pensamento 

sistêmico.
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 A metodologia do BSC se fundamenta da complexidade organizacional, assumindo que 

a análise estritamente direcionada para indicadores financeiros não possibilita apreender todo 

o potencial da organização. Desse modo, de acordo com o método em estudo, o desempenho 

institucional, a princípio, deve ser visualizado sob quatro perspectivas diferentes, a saber:  

 

 

  

 Importante lembrar que toda metodologia da Administração deve ser flexível a ponto 

de permitir adequações às diversas realidades organizacionais, de modo que as quatro 

perspectivas acima indicadas são usualmente adaptadas aos diversos tipos de empreendimento. 

Assim, organizações sem fins lucrativos, por exemplo, podem não basear sua estratégia pela 

perspectiva financeira.    

Financeira

Clientes

Processos 
Internos

Aprendizagem 
e Crescimento
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5.2 Eixos Estratégicos  

 

 Conforme verificado anteriormente, a análise sob o panorama do BSC é dividida em 

quatro perspectivas ou Eixos Estratégicos, que posteriormente serão decompostos em: 

 

 

  

 Nesse sentido, expressando uma das características chave do Planejamento Estratégico, 

os objetivos definidos para cada eixo devem estar interligados por relações de causa e efeito. 

Segundo Kaplan e Norton (1997), a estratégia é um conjunto de hipóteses sobre causas e efeitos, 

permeando todas as quatro perspectivas de um BSC, organizadas sob um Mapa Estratégico. 

 É relevante lembrar que os eixos são estruturados de forma interligada e lógica, de modo 

a que reflitam uma decomposição da Missão e Visão. Além disso, são estabelecidos os 

Objetivos Estratégicos para a perspectiva de Sociedade e, sucessivamente, para a de Processos 

Internos e de Aprendizagem e Crescimento. 

 Em relação à estruturação dos eixos estratégicos, frisa-se que, por se tratar de uma 

organização que não se pauta por lucro, a UFRPE tem seus eixos adaptados, de sorte que não 

há as perspectivas “Financeira” e “Clientes”, mas sim “Sociedade”, substituindo o termo 

“Clientes”. Tais ajustes objetivam traduzir com maior fidedignidade a realidade universitária 

em que atua a UFRPE.  

Objetivos Estratégicos Planos de Ação
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 A seguir, serão apresentadas as perspectivas orientadoras das ações estratégicas nesta 

Universidade. 

 

5.2.1 Sociedade 

 

 Como uma entidade autárquica componente de Administração Pública Indireta, a 

UFRPE possui a titularidade e executa atividades típicas da administração pública (serviço 

público), não visando, portanto, ao lucro a que almejam as entidades empresariais. Nesse 

sentido, a metodologia proposta por Kaplan e Norton através do BSC deve ser adaptada, de 

modo que o sistema de medição de desempenho não será composto pelas perspectivas 

Financeira e Clientes. Ou seja, no estabelecimento de Objetivos Estratégicos, a comunidade da 

UFRPE deve estar atenta ao modo como a Universidade, seus órgãos e Unidades 

organizacionais podem interagir com os diversos setores e atores sociais, representados pelo 

eixo Sociedade.   

 Sempre alinhada à consecução da Visão Organizacional e ao cumprimento de sua 

Missão, a decomposição da Estratégia no eixo “Sociedade” deve se questionar sobre como a 

universidade pode atuar para gerar impactos positivos na sociedade e garantir excelência ao 

desempenhar sua atividade precípua: a prestação do serviço público de educação gratuita e de 

qualidade. 
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5.2.2 Processos Internos 

 

 De acordo com Kaplan e Norton (2004), a perspectiva de Processos Internos deve ser 

desenvolvida para identificar as atividades organizacionais críticas, ou seja, aquelas por meio 

das quais se atingirá as posições almejadas e definidas no(s) eixo(s) estratégico(s) anterior(es).  

 Seguindo o encadeamento de causa e efeito, os objetivos definidos serão decompostos 

em Objetivos Estratégicos para a perspectiva “Processos Internos”. Segundo Kaplan e Norton 

(1997), o BSC, neste momento, vai além da medição estritamente financeira para o resultado 

organizacional, concentrando-se em qualidade para processos em que se busca a excelência na 

implantação da estratégia. Neste momento de definição estratégica, busca-se racionalizar, 

inovar e otimizar processos organizacionais, relacionando-se com temas como Qualidade e 

Melhoria Contínua. 

 

UFRPE

Estabelecer 
parcerias 

institucionais para a 
formação de uma 
sociedade crítica e 

participativa, através 
da construção e 

popularização de 
saberes científicos, 

tecnológicos e 
culturais.

PROPLAN

Promover o 
desenvolvimento 
institucional por 

meio de práticas de 
planejamento e 

gestão 
organizacional.

Promover boas 
práticas de 
governança 

relacionadas à 
missão da 

PROPLAN.

Dept. de 
Ciências 

Domésticas

Fortalecer os cursos 
de Graduação e Pós-

graduação.

Atingir excelência 
na formação de 
profissionais.

Ampliar atuação do 
Departamento na 

Sociedade.
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5.2.3 Aprendizagem e Crescimento 

 

 Após a definição de Objetivos Estratégicos no eixo de “Processos Internos”, há que se 

elaborar os objetivos para a perspectiva “Aprendizagem e Crescimento”, base para a 

consecução das estratégias definidas. De acordo com Kaplan e Norton (1997), ao se definir 

estratégias para as perspectivas anteriormente indicadas, são expostos entraves entre as 

capacidades atuais da organização e a condição futura a que se almeja atingir. Sendo relevante 

nesse contexto a capacidade ou dificuldade técnica em relação a pessoal e sistemas para atingir 

os objetivos.  

 Nesse sentido, Herrero (2005) indica que as ações definidas para “Aprendizagem e 

Crescimento” detêm o papel de viabilizar a consecução de objetivos definidos nas três 

UFRPE

Promover cultura de 
planejamento e 

avaliação com visão 
estratégica 

participativa na 
comunidade 
acadêmica.

Desenvolver a 
melhoria dos 

processos 
organizacionais e de 

comunicação.

Fortalecer e divulgar 
a imagem da UFRPE 
de forma transparente 

e ativa.

Estabelecer política 
de memória 
institucional.

PROPLAN

Disseminar, assessorar e 
acompanhar o 

Planejamento Estratégico 
nas diversas instâncias da 

UFRPE.

Coordenar Indicadores e 
Informações 

Institucionais.

Otimizar processos e 
formalizar estruturas 

organizacionais.

Promover a inserção 
gradual da Universidade 

nos padrões ideais de 
sustentabilidade.

Implementar e monitorar 
a gestão de Riscos e 

Integridade na UFRPE.

Fortalecer comunicação 
interna.

Publicizar atividades 
desenvolvidas pela 

PROPLAN.

Dept. de 
Administração

Promover a otimização 
dos processos de 

trabalho.

Promover a 
responsabilidade 
socioambiental.

Ampliar e aperfeiçoar 
os canais de 

comunicação interna e 
externa.

Aprimorar 
mecanismos voltados 
para o planejamento, 

execução plena e 
controle contínuo dos 

processos 
administrativos.

Promover a utilização 
dos sistemas de 

informação 
institucionais.
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perspectivas anteriores, por meio da apreensão de novos conhecimentos e competências. Este 

mesmo autor indica em sua obra um tema relevante neste processo de aprendizagem e 

crescimento organizacional, a saber: a motivação da equipe de colaboradores. Na mesma linha, 

Kaplan e Norton (1997) rezam que, para aproximar a organização de seus objetivos 

estratégicos, as organizações terão de investir na reciclagem de funcionários, no 

aperfeiçoamento da tecnologia da informação e dos sistemas. 

 

 

 

5.3 Mapa Estratégico 

 

 Por fim, as informações acima indicadas formarão um único documento em que serão 

expostas as relações de causa e efeito entre os diferentes objetivos estratégicos definidos, 

traduzindo uma representação visual, de forma clara, simples e concisa, da Estratégia definida 

para a organização.  

 De forma geral, o Mapa Estratégico, consolidando o BSC, terá por objetivo demonstrar 

que os conhecimentos adquiridos, profissionais capacitados e sistemas aperfeiçoados 

(Aprendizagem e Crescimento) permitirão o desenvolvimento da qualidade das rotinas e 

UFRPE

Promover a gestão do 
conhecimento por 

meio da tecnologia da 
informação e 
comunicação.

Estabelecer política 
de formação 
contínua dos 
servidores.

Estimular a 
cooperação nacional e 

internacional com 
instituições 

governamentais e 
não-governamentais.

PROPLAN

Buscar e realizar 
formações periódicas.

Avaliar clima 
organizacional.

Incentivar atenção à 
saúde física e mental no 
ambiente de trabalho.

Adequar infraestrutura 
física às necessidades da 

PROPLAN.

Adequar infraestrutura 
tecnológica às 

necessidades da 
PROPLAN.

Dept. de 
Pesca e 

Aquicultura

Ampliar quadro de 
pessoal.

Desenvolver ações de 
capacitação para 

servidores e 
terceirizados.

Melhorar a 
infraestrutura.
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processos organizacionais (Processos Internos) para, por fim, a sociedade ser impactada 

positivamente com as ações postas em prática. 
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 A figura abaixo sintetiza o processo de elaboração do Mapa Estratégico, com início na 

elaboração da Identidade Organizacional (Missão, Visão e Valores) até a elaboração dos 

objetivos estratégicos. 

 

 

                             Fonte: ENAP apud IFNMG 

 

 A figura seguinte sintetiza a visão geral do Planejamento Estratégico. 
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6. Ferramentas de Apoio ao Planejamento Estratégico 
 

6.1 Matriz SWOT 

 

 Uma das mais difundidas ferramentas de gestão da administração, a análise SWOT é 

bastante usada na realização de um diagnóstico organizacional. A sigla, em inglês, deriva dos 

nomes Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças (Strengths, Weaknesses, Opportunities e 

Threats).  

 O respectivo diagnóstico se dá através de uma análise ambiental, na qual são levados 

em consideração dados sobre o ambiente interno da organização e dados sobre o ambiente 

externo em que ela se insere. Tais dados são organizados por meio de uma matriz dividida em 

quatro quadrantes, a saber: 

 
  

 As duas primeiras análises (Forças e Fraquezas), são realizadas sobre aspectos internos 

à organização (recursos, competências, habilidades, sistemas), e sobre os quais ela detém um 

maior poder de controle.  

 Por outro lado, os aspectos externos são organizados na análise de Oportunidades e 

Ameaças, que refletem indicativos em que não há possibilidade relevante de influência por 

parte da organização (ambiente político, econômico, social). 

 A análise do ambiente em que se insere a organização, por meio da ferramenta SWOT, 

levanta informações e permite um diagnóstico em que serão gerados insumos norteadores para 

a tomada de decisão.  

 A representação das Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças permite visualizar o 

panorama da organização em um dado momento, facilitando o entendimento do que é relevante 

para o desempenho e atingimento dos objetivos. Porém, justamente por capturar a realidade em 
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um determinado momento, é importante que essa análise seja repetida e revisada ao longo do 

tempo, visto que o ambiente é volátil e, dessa forma, o desempenho organizacional também 

será diferentemente impactado.  

 

A reflexão sobre as Forças da organização recai sobre aspectos 

internos positivos, tangíveis e intangíveis, que contribuem para o 

resultado da instituição. Outro aspecto relevante é a possibilidade de 

maior controle e gerenciamento por parte da organização. Nesse exercício de elencar Forças, a 

análise pode se utilizar de alguns questionamentos norteadores como: 

 

 

 

Analisar as Fraquezas significa, a princípio, elencar uma lista de 

aspectos negativos que prejudicam o desempenho da organização, de 

forma a dificultar o atingimento de objetivos e resultados, 

prejudicando o valor que a organização oferta aos clientes de seus serviços.  

 As fraquezas de uma organização podem traduzir-se como verdadeiras oportunidades 

de melhoria e dessa forma devem ser tomadas como impulso para a mudança. Assim como a 

análise das Forças, as Fraquezas abrangem aspectos tangíveis e intangíveis. Podem ser usadas 

questões norteadoras como: 

 

 

 

Quais as ações que se 
destacam na 
organização?

Quais as suas 
habilidades?

O que a diferencia 
positivamente das 

demais?

Com o quê a 
organização possui 

experiência/excelência?

Quais recursos 
(tangíveis e intangíveis) 

a organização 
detém/gerencia?

Em que áreas a 
organização precisa 

melhorar?

Que tipos de recursos 
são necessários, mas 

dos quais não se 
dispõe?

O que impede a 
organização de atingir 

seus objetivos?
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Aqui, a análise recai sobre fatores externos à organização que 

contribuem para o desempenho organizacional na consecução de seus 

objetivos. São levados em consideração pontos com a capacidade de 

favorecer a otimização dos fatores organizacionais internos, ou seja, tratam-se de novas 

oportunidades que podem ser captadas a fim de beneficiar a atuação da organização.  

 A análise aqui é mais abrangente que a feita em relação ao ambiente interno, pois 

extrapola a fronteira organizacional e analisa, por exemplo, como a conjuntura política, 

econômica ou social pode impulsionar as ações internas da organização objetivando consolidar 

resultados proveitosos. Outros questionamentos surgem neste momento, como: 

 

 

 

Em contraposição às Oportunidades, as Ameaças representam 

aspectos externos à organização e que detêm a capacidade de 

interferir negativamente em seu desempenho interno. Novamente são 

levados em consideração pontos que ultrapassam a capacidade de gerenciamento da 

organização, ou seja, política, economia, sociedade, dentre outros.  

 Nesse sentido, as Ameaças que o ambiente apresenta devem ser conhecidas, a fim de 

serem evitadas e tenham seus potenciais efeitos negativos mensurados. A análise sobre 

Ameaças permite à organização definir rumos de ação preventivos, de modo a que as 

contingências sejam dirimidas. Novamente, alguns questionamentos podem servir como ponto 

de partida para elencar ameaças, a saber: 

O que a organização 
pode fazer a mais para 

beneficiar os 
destinatários de suas 

ações (clientes)?

Como a tecnologia pode 
auxiliar a organização?

Há possibilidade de 
garantir outros impactos 

positivos para a 
sociedade? Como?

Que novas tendências 
podem ser incorporadas 

ao cotidiano da 
organização?
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Exemplo de SWOT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Matriz GUT (Gravidade x Urgência x Tendência) 

 

Que obstáculos são 
enfrentados pela 

organização?

Quais as maiores Forças 
de seus concorrentes?

O que seus concorrentes 
fazem que você não 

realiza?

A conjuntura política, 
econômica ou social é 

favorável ao 
desenvolvimento da 

organização?
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 Outra importante ferramenta da administração que auxiliará o grande processo de 

Planejamento Estratégico é a Matriz GUT, assim chamada por analisar problemas de acordo 

com três perspectivas: Gravidade, Urgência e Tendência. Essa ferramenta é indicada para 

situações em que sejam identificadas muitas demandas e não se consegue, por falta de 

objetividade na análise, priorizar as ações dentre uma gama de alternativas.  

 A Matriz GUT se propõe a facilitar a coordenação de ações e definição de prioridades, 

a fim de que se aplique um processo racional e intelectual de tomada de decisões. 

 Em primeiro lugar, há de se realizar um levantamento dos problemas que prejudicam o 

desempenho organizacional e possuem causas próprias. Em seguida, é importante classificar os 

problemas elencados de acordo com: 

 

 

 Para cada um destes critérios (gravidade, urgência e tendência a piorar) serão atribuídas 

notas que variam de 1 a 5, sendo a nota 1 a mais branda enquanto que a 5 representa o nível 

mais crítico. Associados a tais numerações existem os seguintes conceitos: 

 

Problemas 
GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA 

Nota Descrição Nota Descrição Nota Descrição 
Problema 1 1 Sem Gravidade 1 Pode esperar 1 Não irá mudar 

Problema 2 2 Pouco grave 2 Pouco urgente 2 
Irá Piorar a Longo 

Prazo 

Problema 3 3 Grave 3 
Agir assim que 

possível 
3 

Irá Piorar a Médio 
Prazo 

Problema 4 4 Muito grave 4 Muito urgente 4 
Irá Piorar a Curto 

Prazo 

Problema 5 5 
Extremamente 

grave 
5 Ação Imediata! 5 

Irá Piorar 
Rapidamente 

 

Gravidade
Diz respeito a 

quão grave é o 
problema

identificado

Urgência
Trata-se da 

urgência com que 
o problema exige 

solução

Tendência
Analisa qual a 

tendência para 
que o problema 

piore
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 Após a atribuição de notas para cada problema, deve ser realizado um cálculo em que 

serão multiplicadas as notas para Gravidade, Urgência e Tendência. Por exemplo, no exemplo 

acima apresentado, o Problema 1 possui a pontuação 1 (1*1*1 = 1), enquanto que o Problema 

5 foi pontuado com 125 (5*5*5 = 125). 

 Ao fim deste processo, os problemas devem ser classificados em termos de pontuação, 

de forma que aquele com mais pontos seja priorizado. Voltando ao exemplo acima, por ser mais 

grave, exigir mais urgência para solução e possuir maior tendência a piorar, o Problema 5 deve 

ser priorizado frente aos anteriores. 

 

PROBLEMAS PONTUAÇÃO 

Problema 1 1 

Problema 2 8 

Problema 3 27 

Problema 4 64 

Problema 5 125 

 

6.3 A ferramenta 5W2H 

 

 A 5W2H é mais uma ferramenta importante no processo de Planejamento Estratégico, 

pois visa a garantir organização nas ações, concentrando os esforços para que não haja perda 

de foco. Seu nome é um conjunto de letras que representam as iniciais de aspectos que devem 

ser levados em consideração na hora de classificar as ações a serem desempenhadas, a saber: 
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 Ou seja, ao se definir algum plano de ação, projeto ou atividade, a ferramenta 5W2H 

propõe que sejam definidos “o que” deve ser feito, “por que” deve ser feito, “quem” fará, “onde” 

e “quando” será feito, “como” será feito, bem como “quanto custará” realizar tal atividade. 

Dessa forma, a ação estará organizada sob aspectos importantes na delimitação de seus 

objetivos, facilitando a própria execução e seu monitoramento. 

 A 5W2H permite, através de um método simples, criar referência para que as ações 

sejam desempenhadas de forma coordenada, identificando as principais responsabilidades neste 

processo. O uso da ferramenta em questão sugere outro benefício: a redução de incertezas, de 

modo que as atividades comportem maior grau de objetividade e assertividade. 

 

   5W2H Detalhamento 

O que? O que deve ser feito? 
Promover treinamento sobre 

Planejamento Estratégico 

Por que? Por que deve ser feito? 
Informar servidores sobre a 

elaboração e os benefícios do 
Planejamento 

Quem? Quem fará? João e Maria 

Onde? Onde será feito? Sala de Reuniões do Bloco A 

Quando? Quando será feito? 13/05, às 8h30 

Como? Como será feito? 

Reservar sala, elaborar material 
informativo, testar equipamentos de 

multimídia, promover o 
treinamento, avaliar resultados... 

Quanto? Quanto custará? Recursos próprios 
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7. Formulação de Planos de Ação  
 

 O Plano de Ação é o produto-final do processo de planejamento, antes do reinício do 

ciclo. Tem como principal objetivo o aprimoramento contínuo e permanente da entidade. Sua 

elaboração é de responsabilidade da Comissão de Planejamento, responsável pela coordenação 

e condução de todo o processo de planejamento, ratificados por todos os componentes da 

Unidade organizacional no encontro final.  

 O principal responsável pela gestão do plano é o gestor máximo da Unidade 

organizacional (ex.: nos departamentos, o Diretor). Porém, cada ação que compõe o plano tem 

seu respectivo responsável por realizá-la.   

 É formado pelas variáreis representadas no quadro abaixo. 

Eixos 

Estratégicos 

Objetivos 

Estratégicos 
Ações Comentários Quem? 

Quando? 
Meta Status 

Início Fim 

Sociedade 

        

   
   

  

Processos 

Internos 

   
   

  

   
   

  

Aprendizagem 

e Crescimento 

   
   

  

 
 

 
   

  

 

 O plano de ação é baseado nos eixos estratégicos, conforme exemplificado acima. 

Porém, conforme necessidade da Unidade organizacional, ele também pode basear-se apenas 

na Matriz Swot. Pode, ainda, seguir o que foi definido na Matriz GUT, caso essa ferramenta 

tenha sido utilizada. 
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8. O Planejamento Estratégico na UFRPE  
 

 O planejamento estratégico é, para a tomada de decisão, um dos melhores processos da 

administração. Ele também se constitui no emprego de um arcabouço de técnicas utilizadas 

para a criação de análise ambiental interna e externa da organização, bem como para a quebra 

e fixação de novos paradigmas.  

 O seu uso torna-se cada vez mais imperativo, já que as exigências na gestão das 

instituições, tanto públicas quanto privadas, estabelecem um perfil administrativo mais 

enérgico, inovador, alinhado aos objetivos e resultados. Portanto, é palavra de ordem planejar 

o futuro institucional, pautando-se nas experiências passadas, nos cenários apresentados e nas 

estratégias estabelecidas para, assim, enfrentá-lo de forma estruturada. 

 Este item é composto pelo Planejamento Estratégico da UFRPE, representado pelo 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e pelo Planejamento Estratégico nas Unidades 

Organizacionais. 

 

8.1 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)  

 

 O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) traduz, de maneira clara, a Identidade 

Institucional da UFRPE, tendo em conta a missão, a estrutura organizacional, as estratégias, as 

diretrizes pedagógicas e administrativas e seus planos de ação para atingir os objetivos e 

resultados pretendidos no desenvolvimento da Universidade. Integram este Plano, entre outros 

documentos, o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o Planejamento Estratégico 

Institucional (PEI).  

 O PDI da Universidade Federal Rural de Pernambuco apresenta um quadro do 

funcionamento atual da Instituição e o plano estratégico a ser seguido no futuro, em suas 

diversas instâncias, servindo de orientação para as ações em todas as áreas: ensino, pesquisa, 

extensão, inovação e gestão. 

 Para maiores informações sobre o PDI, acesse o site: www.proplan.ufrpe.br. 

 

 

 

 

http://www.proplan.ufrpe.br/


 

33 
 

8.2 Planejamento das Unidades Organizacionais (Pró-reitorias e Departamentos 

Acadêmicos) da UFRPE 

 

8.2.1 Quem faz o Planejamento Estratégico nas Unidades Organizacionais? 

 

 O Planejamento Estratégico é feito pela UFRPE para a UFRPE e sociedade em geral. 

Ou seja, é um processo de construção, em que não existem fórmulas prontas para serem 

utilizadas. É necessário que um grupo de pessoas da própria instituição projete e aprenda com 

a nova realidade. 

 A Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional é responsável por 

assessorar todo o processo de planejamento, com funções básicas de: 

1. Assessorar o trabalho das unidades organizacionais no uso do método e de ferramentas do 

Planejamento Estratégico; 

2. Garantir a coerência na aplicação do método; 

3. Provocar discussões sobre o futuro da unidade organizacional e a forma de atingi-lo; 

4. Apoiar os gestores das unidades organizacionais durante todo o processo; e 

5. Garantir a consolidação e o registro das informações. 

 A elaboração do Planejamento Estratégico das Unidades Organizacionais é de 

responsabilidade de seus próprios atores (docentes, discentes, técnicos e terceirizados). Assim, 

com o objetivo de intermediar o processo, inclusive nas ações de comunicação entre a CPDI e 

a Unidade, é necessária a formação da Comissão de Planejamento, responsável pela 

coordenação e condução de todo o processo de planejamento. É indicado que façam parte da 

referida comissão representantes de todos os segmentos da Unidade organizacional.  Toda a 

equipe deverá estar comprometida e envolvida com o processo. 

 Por fim, importante salientar que é indispensável a participação ativa e motivadora da 

liderança da Unidade durante seu processo de Planejamento Estratégico. O gestor máximo 

deverá liderar esse processo de planejamento e terá como prioridade a elaboração e execução 

do Plano de Ação, que guiará a respectiva unidade ao futuro almejado.  

 

8.2.2 O processo de comunicação 

 

 A comunicação é ferramenta essencial para o sucesso do Planejamento Estratégico. A 

comunidade universitária da UFRPE é formada por diversos atores: docentes, técnicos, 

discentes, terceirizados e sociedade em geral. Assim, para o desenvolvimento do Planejamento 

Estratégico, é essencial a identificação dos alvos da comunicação. Por exemplo, o conteúdo da 

mensagem a ser comunicada deve ser adequada à realidade para quem ela é endereçada.  
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1. Os responsáveis pela divulgação do processo são os componentes da Comissão de 

Planejamento; 

2. O item a ser divulgado é o Planejamento Estratégico em si, cada etapa de seu processo, assim 

como todas as partes que o compõem que podem ser divulgadas de forma conjunta ou para 

grupos específicos; 

3. O público-alvo da divulgação é toda a equipe (docentes, discentes, técnicos e terceirizados) 

pertencente à unidade organizacional que está elaborando o seu planejamento; 

4. Os meios de divulgação são diversos, como: redes sociais, cartazes, e-mail, reuniões, 

divulgação em salas de aula, adesivos, entre outros. 

 O plano de comunicação só terá sucesso se houver um compromisso real por parte da 

Comissão de Planejamento, se os meios escolhidos forem adequados aos seus objetivos e 

públicos e se houver um responsável direto pela sua gestão.   

 Segue abaixo um exemplo de cartaz de convocação para os encontros de Planejamento 

Estratégico: 

 

 

 

 

           

1 

Responsáveis 
pela 

divulgação do 
processo

2

Item a ser 
divulgado

3

Público-alvo 
da divugação

4

Os meios de 
divulgação
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8.2.3 Metodologia do Planejamento Estratégico das Unidades Organizacionais (Pró-

reitorias e Departamentos Acadêmicos) da UFRPE 

 

 A elaboração e implantação do planejamento estratégico têm como finalidade a melhor 

oferta de serviços, buscando utilizar os escassos recursos com racionalidade, eficácia, eficiência 

e efetividade das ações.  

 A metodologia utilizada para a elaboração do Planejamento Estratégico é a mesma para 

Pró-reitorias e Departamentos Acadêmicos.  

 

8.2.3.1 Metodologia de Planejamento Estratégico nas PRÓ-REITORIAS e 

DEPARTAMENTOS ACADÊMICOS 

 

 O Planejamento Estratégico é elaborado por todos os representantes dos segmentos da 

Unidade organizacional (docentes, discentes, técnicos e terceirizados). O processo é 

assessorado pela CPDI/PROPLAN, em conjunto com a Comissão de Planejamento da Pró-

reitoria ou do Departamento Acadêmico. 

 A metodologia utilizada na elaboração do planejamento estratégico da UFRPE é 

composta por módulos, os quais contemplam os seguintes aspectos: 

1. Informações gerais sobre a Proplan, com foco no planejamento, e apresentação da CPDI 

sobre o processo de elaboração de Planejamento Estratégico; 

2. Elaboração da Identidade Organizacional: Missão, Visão e Valores; 

3. Análise de ambiente: construção da Matriz SWOT (forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças); 

4. Elaboração dos Objetivos Estratégicos (eixos: Sociedade; Processos Internos; 

Aprendizagem e Crescimento); 

5. Elaboração do Plano de Ação; e 

6. Elaboração/revisão do Regimento Interno e Organograma. 

 Os principais objetivos do processo são: 

- Contribuir para a orientação da gestão estratégica; 

- Subsidiar a eleição de prioridades e a construção de diretrizes; 

- Orientar a definição de objetivos e metas para o curto, médio e longo prazo; 

- Direcionar esforços para pontos comuns; 

- Melhorar a administração do tempo e o aproveitamento das oportunidades. 

  O processo de Planejamento Estratégico nas Pró-reitorias e nos Departamentos segue as 

seguintes etapas:  
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- Etapa 1: Primeiros contatos – demonstração de interesse pela elaboração do planejamento 

estratégico e formação da Comissão de Planejamento da Unidade Organizacional; 

- Etapa 2: Encontro entre a Comissão de Planejamento e a CPDI para esclarecimentos gerais 

sobre o processo de elaboração do planejamento estratégico e definição das atividades da 

referida comissão; 

- Etapa 3: Encontro inicial sobre planejamento estratégico; 

- Etapa 4: Elaboração do Planejamento Estratégico;  

- Etapa 5: Elaboração/revisão do regimento interno e organograma; e 

- Etapa 6: Revisão/Atualização. 
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ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (PRÓ-REITORIAS/DEPARTAMENTOS) 
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Etapa 1: PRIMEIROS CONTATOS – DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE 

PELA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

1. Contato do gestor com a Proplan, que externará o interesse em desenvolver o 

planejamento estratégico na sua respectiva Unidade Organizacional. Este contato pode 

ser formalizado por e-mail: cpdi.proplan@ufrpe.br ou proplan@ufrpe.br.  

2. Após a sinalização inicial, a Proplan solicitará a formação de uma Comissão de 

Planejamento (importante a participação do gestor, servidores, estudantes e, se houver, 

terceirizados). A referida comissão será a principal responsável pela comunicação e 

condução de todo processo, além da elaboração de algumas etapas do processo; 

3. A Comissão de Planejamento deverá realizar, previamente, a comunicação e a 

sensibilização dos servidores, estudantes e, se houver, terceirizados sobre o início do 

processo de planejamento em parceria com a Proplan, convocando todos para o 

Encontro Inicial; 

4. Após a formação da Comissão de Planejamento, será agendado o primeiro encontro 

entre a Unidade Organizacional (Pró-reitoria ou Departamento Acadêmico) e a 

Coordenadoria de Planejamento (CPDI). Deverão participar do encontro todos os 

segmentos (servidores, estudantes e, se houver, terceirizados). 

 

Etapa 2: ENCONTRO ENTRE A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E A CPDI 

 

i)  Reunião entre a CPDI e a Comissão de Planejamento para esclarecimentos gerais sobre 

a importância do planejamento estratégico na UFRPE, as etapas do processo de 

elaboração do planejamento e a definição dos papeis da comissão.  

     Cabe à comissão: i) ser o elo entre a CPDI e a Pró-reitoria/Departamento Acadêmico; 

ii) sensibilizar e convocar os membros da Pró-reitoria/Departamento Acadêmico para 

as reuniões de planejamento; iii) elaborar os objetivos estratégicos; iv) elaborar o plano 

de ação; e v) organizar o encontro final (com o auxílio da CPDI) para apresentar o plano 

de ação a todos os membros da Unidade Organizacional, a fim de que esse Plano seja 

ratificado e consolidar a etapa de elaboração do Planejamento Estratégico. 
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Etapa 3: ENCONTRO INICIAL SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Atenção:  

i) A duração aproximada do encontro será de 4 horas e deve ser realizado, preferencialmente, 

no turno da manhã; e 

ii) Participarão desse encontro todos os membros que compõem a Pró-reitoria ou o 

Departamento Acadêmico, incluindo terceirizados, se houver.  

 

1. O primeiro encontro será realizado com abordagens gerais sobre a importância do 

Planejamento Estratégico para a Instituição. Em seguida, a CPDI realizará apresentação 

com informações específicas sobre a metodologia aplicada para o desenvolvimento do 

processo; 

2. Após a apresentação, haverá debate com os participantes do encontro sobre 

planejamento, sua importância e suas expectativas; 

3. Por fim, será agendado o encontro para o início das atividades de elaboração do 

Planejamento Estratégico. 

 

Etapa 4: ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 O processo inicial de planejamento é dividido em módulos, os quais terão a participação 

dos membros da CPDI e dos membros da Unidade Organizacional. São Eles: 

1. Elaboração da Identidade Organizacional: Missão, Visão e Valores; 

2. Análise de ambiente: construção da Matriz SWOT (forças, fraquezas, oportunidades 

e ameaças); 

3. Elaboração dos Objetivos Estratégicos (eixos: Sociedade; Processos Internos; 

Aprendizagem e Crescimento); 

4. Elaboração do Plano de Ação; 

5. Elaboração/Revisão do Regimento Interno e Organograma; e 

6. Encontro Final. 
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▪ Módulo 1: Elaboração da Identidade Organizacional: Missão, Visão e Valores 

  No primeiro módulo, com duração aproximada de 4 horas, será elaborada a Identidade 

Organizacional: Missão, Visão e Valores. Participarão do encontro a CPDI e todos os membros 

da Unidade Organizacional (servidores, estudantes e terceirizados, se houver).  

a) No primeiro momento, a CPDI apresentará os conceitos necessários para a elaboração 

da Identidade Organizacional, no que se refere à Missão, Visão e aos Valores. 

Primeiramente, a equipe será dividida em grupos específicos, cada um com o objetivo 

de definir a Missão. Logo após, os grupos irão expor suas ideias de Missão para o grande 

grupo, que será responsável por consolidá-la;  

b) No segundo momento, a equipe será dividida em grupos específicos, cada um com o 

objetivo de definir a Visão e os Valores. Posteriormente, os grupos irão expor suas ideias 

de Visão e de Valores para o grande grupo, que será responsável por consolidá-las
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REUNIÃO PARA DEFINIR A IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 
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▪ Módulo 2: Elaboração da Análise Ambiental: Matriz SWOT  

 O segundo módulo, com duração aproximada de 8 horas (divididas em 2 dias, com turnos 

alternados), será composto pela análise de ambiente (Matriz SWOT). Participarão do encontro 

a CPDI e todos os membros da Unidade organizacional (servidores, estudantes e terceirizados, 

se houver).  

a) No primeiro encontro, a CPDI realizará apresentação com suporte teórico para o início 

da elaboração da SWOT (teoria geral sobre a SWOT e, especialmente, sobre Ambiente 

Interno – Forças e Fraquezas). Em seguida, a equipe será dividida em grupos, que irão 

elencar as Forças e Fraquezas. Logo após, cada grupo irá socializar suas ideias sobre 

ambiente interno. Por fim, o grande grupo irá discutir e consolidar as Forças e 

Fraquezas; 

b) No segundo encontro, será dada continuidade à elaboração da SWOT. A CPDI realizará 

apresentação com suporte teórico para a continuação da elaboração da SWOT (teoria 

sobre Ambiente Externo – Oportunidades e Ameaças). Em seguida, a equipe será 

dividida em grupos, que irão elencar as Oportunidades e Ameaças. Em seguida, cada 

grupo irá socializar suas ideias elencadas sobre o ambiente externo. Por fim, o grande 

grupo irá discutir e consolidar as Oportunidades e Ameaças
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REUNIÃO PARA ELABORAR A MATRIZ SWOT 
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▪ Módulo 3: Elaboração dos Objetivos Estratégicos (Sociedade; Processos Internos; 

Aprendizagem e Crescimento); 

 No terceiro módulo, com duração aproximada de 8 horas (divididas em 2 dias, com 

turnos alternados), com base na Matriz SWOT, serão elaborados os Objetivos Estratégicos, 

componentes do Mapa Estratégico (Sociedade; Processos Internos; Aprendizagem e 

Crescimento). Participarão do encontro todos os representantes de Unidade Organizacional, 

conduzidos pela CPDI.  

a) No primeiro encontro, a CPDI apresentará os conceitos necessários para a elaboração 

dos Objetivos Estratégicos, no que se refere ao eixo Sociedade. O grupo deverá discutir 

e definir os Objetivos Estratégicos para o eixo de Sociedade. 

b) No segundo encontro, serão elaborados os eixos de Processos Internos e Aprendizagem 

e Crescimento, respectivamente. A metodologia de cada encontro será a mesma do 

encontro mencionado acima (na letra “a”); 

c) A CPDI, a Assessoria de Comunicação e a Editora Universitária, serão as responsáveis 

pela confecção do Mapa Estratégico (Identidade Organizacional e Objetivos 

Estratégicos) a ser divulgado nas instalações da Unidade Organizacional (processo de 

divulgação é de responsabilidade da gestão da Pró-reitoria ou do Departamento 

Acadêmico).
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REUNIÃO PARA DEFINIR OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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▪ Módulo 4: Elaboração do Plano de Ação  

 O quarto módulo terá a participação da CPDI e dos representantes da Unidade 

Organizacional. Será realizado em até 4 encontros, com duração aproximada de 20 horas 

(divididas em 5 dias, com turnos alternados). Com base no Mapa Estratégico e na matriz SWOT, 

será elaborado o Plano de Ação. 

 

▪ Módulo 5: Encontro Final 

  O encontro final, com a participação da CPDI e de todos os integrantes da Unidade 

Organizacional (duração aproximada de 4 horas), será para validação do Plano de Ação, 

elaborado pela Comissão de Planejamento. Em seguida, inicia-se a fase de Execução do Plano. 

Concomitante à execução do Plano de Ação, será elaborado/revisão o Regimento Interno e 

Organograma do Departamento. 

 

Etapa 5: ELABORAÇÃO/REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO E 

ORGANOGRAMA 

  Será realizada a elaboração/revisão do Regimento Interno da Unidade Organizacional 

(Pró-reitoria ou Departamento Acadêmico) e seu respectivo Organograma. As atividades serão 

realizadas pela Comissão de Planejamento do Departamento com a assessoria da Coordenadoria 

de Modernização Organizacional (CMO/PROPLAN). 

 

Etapa 6: REVISÃO/ATUALIZAÇÃO 

  Análise de todo o processo de planejamento estratégico com a Comissão de 

Planejamento e a Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (CPDI). 

  O processo de Planejamento Estratégico deve ser revisado periodicamente a fim de 

acompanhar a sua execução. Assim, acontecem as Reuniões de Revisão e Atualização, previstas 

no período estabelecido no Plano de Ação.  

 O processo completo e amplo do Planejamento Estratégico, representado pelas etapas 3 

e 4, apresentas acima, têm duração média de 40 horas, significando 11 encontros. Nos casos em 

que ocorrem um encontro por semana, o processo terá duração total média de 3 meses.   

 

Atenção: A carga horária prevista para cada módulo acima descrito (1 a 4) é 

baseada na prática dos encontros de planejamento. Porém, como cada Unidade tem 

seu ritmo, a carga horária pode ser alterada (para mais ou para menos). 
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8.3 Depoimentos sobre a elaboração do planejamento estratégico na UFRPE 

 

 Seguem abaixo alguns depoimentos sobre os encontros de planejamentos estratégicos 

realizados pela Proplan. 
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Glossário de Termos 
 

Ambiente Externo – Ambiente sobre o qual a organização não detém relevante capacidade de 

influência. i.e. Ambiente político, econômico, social. 

Ambiente Interno – Ambiente sobre o qual a organização detém maior grau de controle. 

Envolve variáveis internas à entidade. 

BSC – Balanced Scorecard. 

Diagnóstico – Atividade que visa a apresentar a realidade vivenciada pela organização em um 

determinado período. Pode ser realizado por meio de diferentes ferramentas e possuir diferentes 

abrangências. 

Diretriz – Conjunto de indicações de caráter geral e amplo, que visam direcionar o 

comportamento da organização. 

Eficiência - É o “fazer certo as coisas”. Conceito relacionado à melhor e mais econômica forma 

de realizar algo. 

Eficácia - É o “fazer as coisas certas”. Está relacionada ao atingimento de resultados esperados, 

ou seja, uma atividade é eficaz quando atinge seus objetivos com qualidade. 

Efetividade - Alia os conceitos de Eficiência e Eficácia. Assim, algo possui efetividade quando 

promove a melhor utilização dos recursos disponíveis e atinge seus objetivos com qualidade. 

No âmbito da Serviços Públicos, Efetividade significa gerar um efeito/impacto positivo para a 

sociedade. 

Economicidade - Conceito similar ao empregado para Efetividade. Além disso, possui 

conotação de Princípio da Administração Pública, exigindo uma análise de custo/benefício na 

contratação/prestação de produtos ou serviços públicos. 

Estratégia – Conjunto de decisões que orientam as ações da organização visando sua 

sustentabilidade e seu desenvolvimento. 

Indicador – É a medida em relação a qual as Metas serão calculadas. Elemento que permite 

mensurar o grau de atingimento de resultados. 

Índice – É o valor medido e efetivamente aferido pelo indicador. 
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Meta – É o Objetivo quantificado, passível de mensurar quantitativa ou qualitativamente. 

Normalmente está associada a algum número. 

Missão – Razão de existência de uma organização. Seu propósito primeiro. 

Objetivo – Resultado a que se pretende alcançar. 

Plano de Ação – Ação organizada e estruturada de forma sistemática visando a atingir algum 

objetivo. Normalmente é definido em conjunto com objetivos, responsáveis, metas, custos e 

prazos. 

Processo – É uma sucessão de atividades com início e fim definidos, que se repete ao longo do 

tempo e entrega um resultado não exclusivo.  

Projeto – É um esforço temporário, com início e fim determinados, que visa a entrega de um 

produto, serviço ou benefício único e exclusivo. 

Rotina organizacional – É uma sequência de atividades que se repetem ao longo do tempo, 

percebida através de padrões reconhecidos. 

SWOT – Acrônimo para Strenghts (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities 

(Oportunidades) e Threats (Ameaças). 

Stakeholders – São partes interessadas, sendo pessoas ou organizações que podem ser afetadas 

pelos projetos e processos de uma empresa. 

Tarefa – É uma unidade de trabalho. Um pacote organizado de trabalho que faz parte de um 

sistema mais amplo. 

Valores – Princípios orientadores do comportamento organizacional. Trata-se daquilo que se 

espera no comportamento de todos que colaboram com o desempenho da organização. 

Visão – Condição futura que a organização deseja alcançar, limitada a um determinado período 

temporal. 

 

 


