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VINÍCIUS RIBEIRO
Analista Legislativo na Câmara dos Deputados, onde trabalha com as
leis orçamentárias. Aprovado no concurso de Consultor de Orçamento
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CNJ e no STF; e Especialista no FNDE. Possui pós-graduação – MBA em
Negócios Internacionais e Comércio Exterior na FGV.

AULA 01
Olá, tudo bem com você?
Se você estava procurando um excelente curso de Administração Geral para
a Receita Federal...
Um curso que te prepare antecipadamente para trabalhar no lugar abaixo...

Está aqui o curso!!!
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ADMINISTRAÇÃO GERAL – RECEITA FEDERAL
Eu imagino que você esteja reunindo todo o material de estudo para o(s) concurso(s) pretendido(s). Sendo assim, é hora de fazer um planejamento realista dos estudos até o dia da prova.
Calcule o tempo diário médio de estudos, reúna os materiais que vai utilizar e...
Comece!!!

Os professores adoram colocar frases motivacionais nos seus cursos. Eu tenho
uma particularidade: gosto de colocar algumas brincadeiras para quebrar o gelo.
Permita-me:

Fala, papito, vamos pra night!!!
Esse lance de estudar pra concurso é uma perda de tempo!!!

Sabe de nada,
inocente!!!
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Agora vamos ao que interessa!!!

Programação do Curso
Aulas

Conteúdo

1

1. Planejamento: planejamento estratégico; planejamento baseado em cenários.

2

4. Gestão: gerenciamento de projetos; gerenciamento de processos.

3

3. Gestão de pessoas: estilos de liderança; motivação.

4

3. Gestão de pessoas: gestão por competências; avaliação de desempenho;
trabalho em equipe.
6. Comunicação organizacional: habilidades e elementos da comunicação. 2.

5

Processo decisório: técnicas de análise e solução de problemas; fatores que afetam
a decisão; tipos de decisões.

6

5. Controle administrativo: indicadores de desempenho; conceitos de eficiência,
eficácia e efetividade

7

3. Gestão de pessoas: empoderamento. 4. Gestão: Gestão da Mudança; Gestão da
informação e do conhecimento.

E como será o curso, professor?
O foco deste curso, ministrado em 07 aulas, é capacitá-lo para resolver a prova de Administração Geral da Receita Federal.
Meu objetivo aqui é fazer com que você acerte as questões desta disciplina e
que isso contribua para a sua aprovação no concurso...
Este curso de teoria e exercícios comentados tem como foco a última banca do
concurso da Receita Federal: ESAF.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

5 de 99

ADMINISTRAÇÃO GERAL
Planejamento Estratégico
Prof. Vinícius Ribeiro

Praticaremos várias questões dessa banca para que
você fique craque na ESAF!!

Estudar de forma correta é fundamental. O candidato
precisa ser organizado, traçar metas realistas e cumpri-las. Depois é só fazer a prova e esperar a sua medalha,
que na verdade é um belo crachá!!!!

Muitos alunos me questionam sobre a necessidade de leituras complementares...
A minha resposta: depende do nível e da disponibilidade de cada um. O edital
será todo abordado em nossas aulas. De qualquer forma, ao final da aula, está
citada a bibliografia básica.
Aprofundando ou não em livros, é fundamental que o aluno diversifique seus
estudos com as outras matérias do certame.

É essencial que o candidato não deixe de lado aquela matéria na qual possui um
conhecimento prévio, mas não suficiente para gabaritar.
Opte por estudar umas três matérias (direito, português, administração geral)
ao longo do dia. No outro dia, você estuda outras três!!
Assim, você vê um pouco de todas as matérias do edital em poucos dias, deixando sempre a cabeça fresquinha com os mais variados conhecimentos.
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A estrutura da aula será a seguinte: exposição da teoria combinada com a
resolução de questões...
Ao final da aula, coloco mais questões para você praticar!!!
Fórum! O fórum de dúvidas é um importante mecanismo de aprendizado e
de valorização do aluno...
À medida que as perguntas são feitas, respondo conforme ordem de postagem.
As perguntas são respondidas em um prazo médio de 3 dias úteis.
Antes de começar, duas dicas:
Redes Sociais: dê uma passadinha depois no meu Face e no meu Insta!! Esses
são outros canais de comunicação que podemos ter.

@professorviniciusribeiro
www.facebook.com/ProfessorViniciusRibeiro
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1. Planejamento Estratégico
1.1. Conceitos e Níveis de Planejamento
Antes de entrarmos no planejamento estratégico propriamente dito, vamos fazer uma definição: planejamento, no contexto das organizações, é uma das funções
básicas do administrador, compondo o ciclo administrativo, a saber: planejamento,
organização, direção e controle. Assim, o planejamento é o início de todo o processo, sendo subsidiado, posteriormente, pelas informações obtidas no controle, já
que se trata de um ciclo.
Para falar sobre o planejamento estratégico, é importante explicitar os 3 níveis
de planejamento, conforme a figura abaixo:

Operacional
• curto prazo
• detalhado
• específico

Tático
• médio prazo
• - genérico
• elo entre os níveis

Estratégico
• longo prazo
• + abrangente
• + genérico

Vamos ao detalhamento.
Planejamento Operacional: o próprio nome já nos ajuda a entender. Este planejamento é feito no nível das operações das empresas ou dos órgãos. E o que isso quer
dizer? Significa falar que esse é o planejamento das rotinas de trabalho, os manuais
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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de procedimento, envolvendo atividades isoladas diárias, de curto prazo. Lida com a
eficiência da empresa, que é a otimização de recursos, é fazer mais com menos.
Planejamento

Tático

(Gerencial/Funcional/Intermediário/Adminis-

trativo): mais abrangente que o planejamento operacional, o nível tático envolve
decisões de departamento, reunindo conjunto de atividades, em vez de atividades
isoladas. Possui um prazo médio, geralmente 1 a 3 anos. Cada organização define
seus departamentos, mas podemos generalizar uma empresa com quatro grandes
partes: recursos humanos, finanças, produção e marketing.
Planejamento Estratégico (Institucional): é o planejamento mais amplo
de todos, sendo projetado para o longo prazo, cerca de 5 anos. Mas atenção: não
fique preso a esses prazos. Cada empresa ou órgão pode possuir peculiaridades
que determinem, por exemplo, um planejamento estratégico de 10 anos. No planejamento estratégico, a empresa é vista em sua totalidade, sendo definido pela
cúpula administrativa, embora possa haver participação do baixo escalão (todos os
funcionários) da empresa na formulação. Lida com a eficácia, que é o cumprimento
dos objetivos traçados.
E o que são os planos? São os documentos gerados por cada nível. Assim, temos o plano estratégico, o plano tático e o plano operacional. Eles representam a
formalização de cada planejamento.
É preciso mencionar que existe uma hierarquia entre os 3 níveis. Dessa forma,
o planejamento operacional deve seguir o planejamento tático, e ambos deverão
obedecer ao planejamento estratégico.

Conceitos em Planejamento Estratégico
Missão: razão de ser, determina a identidade da empresa. Determina o seu
negócio, posicionando a organização perante o mercado. A missão é um conceito atemporal, ou seja, não é passageira. Normalmente é definida com “os pés no
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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chão”. A determinação da missão irá mostrar para o público como a empresa pretende se posicionar no mercado.
Negócio: atividade principal da empresa (também chamado de “core business”).
Exemplos de Missão: Nike – “O negócio da Nike é vender atitude”; Natura –
“Criar e comercializar produtos e serviços que promovam o bem-estar e o estar bem”.
Visão: consiste num macro-objetivo não quantificável, expressa onde e como a
organização pretende estar no futuro. Toda visão possui componente racional, a partir da análise ambiental, e um componente emocional, sendo produto da imaginação,
geralmente do dono, do presidente; um sonho não necessariamente atingível.
Exemplo de Visão: Disney – “Criar um mundo onde todos possam se sentir
crianças”; Natura – “Construção de um mundo melhor, ser uma empresa reconhecida mundialmente pela qualidade e ênfase na natureza”; Coca-Cola – “Um dia, em
qualquer lugar, quando alguém abrir uma torneira, saia Coca-Cola”.
Valores: conjunto de princípios que todos os funcionários devem estar preparados para defender, principalmente nos momentos de crise, quando a organização
passa por dificuldades. Os valores devem nortear, inclusive, códigos de ética ou de
conduta organizacional.
Exemplos de Valores:
• Ética e responsabilidade;
• Excelência na gestão;
• Transparência;
• Responsabilização.
Fator Crítico de Sucesso: são pontos fundamentais para o cumprimento de
um objetivo. Esses fatores são determinantes para o sucesso ou fracasso no alcance de um objetivo.
Vamos conhecer alguns conceitos importantes:
Eficiência: fazer certo as coisas. Utilizar os recursos da melhor maneira possíO conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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vel, fazendo mais (produtos) com menos (insumos, mão de obra, recursos financeiros), sem desperdícios. É ser produtivo, ter bom desempenho.
Eficácia: fazer a coisa certa. É fazer o que é certo para se alcançar um objetivo.
É o alcance dos objetivos.
Efetividade: fazer o que tem que ser feito. É causar o melhor impacto possível
com as ações, é alcançar resultados. Além de atingir o resultado, é preciso gerar
benefícios à sociedade.

Sou eficiente se produzo um carro, utilizando 5 pessoas, sendo que antes eu utilizava 10.
Sou eficaz se produzo o carro planejado. Sou efetivo se o carro produzido gera impactos na
sociedade, como a satisfação dos clientes ou a diminuição da emissão de poluentes.

Enquanto a eficiência relaciona-se com questões operacionais, a eficácia refere-se
a aspectos estratégicos.

1. (ESAF/MF/2013) Relacione as duas colunas e a seguir assinale a opção que representa a sequência de relacionamento correta.
1. Controle Estratégico
2. Controle Tático
3. Controle Operacional

( ) Ênfase na eficácia.
( ) Focaliza articulação interna.
( ) Ênfase na eficiência.
( ) Aborda toda a organização.
( ) Focaliza o ambiente externo.
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

11 de 99

ADMINISTRAÇÃO GERAL
Planejamento Estratégico
Prof. Vinícius Ribeiro

( ) Aborda cada departamento.

a) 3 – 2 – 2 – 3 – 1 – 3
b) 1 – 3 – 1 – 2 – 3 – 2
c) 2 – 1 – 2 – 3 – 1 – 1
d) 2 – 1 – 3 – 1 – 3 – 3
e) 1 – 2 – 3 – 1 – 1 – 21

2. (ESAF/DNIT/2013) No processo de definição da ideologia da organização onde
se declara Missão, Visão, Negócio e Valores, são aplicados conceitos inerentes a
cada um dos componentes da ideologia.
Indique o componente da ideologia organizacional que deve ser considerado “a razão de existir da organização”.
a) Negócio.
b) Missão.
c) Propósitos.
d) Valores.
e) Visão2.

Gestão Estratégica
É fundamental a gente diferenciar gestão estratégica de planejamento estratégico. Vamos lá.
1

Letra e. O controle, sendo estratégico, preocupa-se com a eficácia (cumprimento dos objetivos) e envolve
toda a organização, além do ambiente externo. O controle tático auxilia na articulação interna do controle
estratégico na medida em que ele aborda os diferentes departamentos da empresa. O controle operacional
envolve a produtividade (eficiência).

2

Letra b. Razão de existir é missão. É um posicionamento da empresa no segmento em que ela atua.
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• Planejamento Estratégico: processo de formulação e implantação de estratégia para aproveitar oportunidades e mitigar as ameaças do ambiente externo.
• Gestão Estratégica: mais ampla que o planejamento, a gestão abrange, além
da formulação e implantação, a concepção e a adoção de um modelo organizacional adequado à implementação das estratégias delineadas.
Apesar dessa diferença, as bancas costumam tratar os dois como a mesma coisa. Só se preocupe com a diferença se a questão estiver perguntando sobre isso.

Esse é o caso da ESAF, que já cobrou a diferença!!

3. (ESAF/CGU/2012) Acerca dos conceitos de gestão estratégica e planejamento
estratégico, é correto afirmar que
a) O conceito de gestão estratégica é mais amplo que o de planejamento estratégico.
b) Problemas rotineiros e previsíveis constituem objeto principal do planejamento
estratégico.
c) O conceito de planejamento estratégico é mais amplo que o de gestão estratégica.
d) Problemas rotineiros e previsíveis constituem objeto principal da gestão estratégica.
e) Ambos os conceitos se equivalem, podendo ser tidos como sinônimos3.

A gestão estratégica (ou planejamento estratégico) envolve 4 passos importantes, a saber: diagnóstico, planejamento, implementação e controle.
Já que estamos falando de estratégia, vou aproveitar para colocar um conceito
dessa palavra:
3

Letra a. Sempre que pensarmos em gestão, devemos entender como algo mais amplo, algo contínuo na empresa. O planejamento é um momento que, inclusive, pode não se repetir, a depender da
empresa. Possuir gestão estratégica significa que a empresa administra seu negócio de forma estratégica. É lógico que um dos mecanismos para atuar assim é realizar um planejamento estratégico.
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• Wright, Kroll e Parnell: “planos da alta administração para alcançar resultados
consistentes com a missão e os objetivos gerais da organização”.
Agora vejamos os passos da gestão estratégica:
1. Diagnóstico Estratégico:
• Análise do ambiente externo – observação do ambiente, visando à identificação de ameaças e oportunidades, tanto no presente quanto no futuro;
• Análise do ambiente interno – avaliação dos recursos presentes na empresa (materiais, humanos, financeiros e tecnológicos), permitindo averiguar se
eles são suficientes e satisfatórios, o que possibilita identificar os pontos fracos e fortes.
2. Planejamento:
• Fixação de diretrizes – guias que mostram a direção da empresa: visão, missão, objetivos e valores;
• Formulação da estratégia – estabelecimento de um curso de ação para garantir o alcance dos objetivos traçados.
3. Implementação: as estratégias são colocadas em ação. Somente com a implantação é que é possível obter benefícios de todo o trabalho realizado antes, nas etapas de diagnóstico e planejamento.
4. Controle estratégico: monitoração e avaliação do processo de administração
estratégica. A intenção do controle é melhorar o processo para assegurar um
funcionamento adequado. É a retroalimentação do sistema.
Essas fases ou passos não são rígidos. Cada autor coloca a sua sequência.

1.2. Diagnóstico Estratégico
Como vimos acima, o diagnóstico estratégico, que define como a empresa está
e onde ela está, ocorre antes do planejamento. Após a sua elaboração, caso seja
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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bem-feita, a empresa passa a ter uma base sólida de informações para confeccionar o planejamento.
O diagnóstico é um importante instrumento de coleta de informações que contribui para se traçar o perfil da empresa. A partir das descobertas realizadas no
diagnóstico é possível propor soluções e melhoria de resultados.
Podemos traçar alguns objetivos específicos do diagnóstico:
• Avaliação da estrutura organizacional para detectar as potencialidades e
dificuldades, além dos fatores que estão limitando a eficiência e eficácia
da empresa;
• Análise de comportamentos, motivação, produtividade no trabalho e satisfação dos stakeholders (pessoas interessadas no negócio).

Conforme Block, o diagnóstico se propõe a “mobilizar ação sobre um problema.
Uma ação que melhore o funcionamento da organização”. O autor defende que os
problemas não se resumem a sistemas financeiros e de produção, envolvendo também os recursos humanos, o planejamento estratégico e a gerência de produtos e
mercados. Assim, a própria revisão do planejamento estratégico anterior faz parte
do diagnóstico.
Vejamos abaixo alguns possíveis problemas que podem surgir.
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É essencial, na elaboração do diagnóstico, que a empresa detenha bons sistemas de informação. No entanto, o entendimento da situação da empresa pode ser
feito tanto por métodos formais como de maneira informal. Diálogos informais com
funcionários, por exemplo, podem dar uma ideia da satisfação dos colaboradores.
Ao diagnosticar a empresa, é possível determinar os principais sintomas dos
problemas (consequências), permitindo-se identificar as causas deles.
Para elaborar um diagnóstico, é preciso partir de uma situação, de um problema.
Vejamos um exemplo de uma livraria especializada em títulos voltados para
concursos. Suponhamos que essa empresa, que já atua no mercado há algum
tempo, nunca formalizou um planejamento estratégico. Não obstante, a partir da
pretensão de expandir os negócios, a livraria percebe a necessidade da elaboração
do plano.
Assim, o primeiro passo para a empresa é descrever a situação em que ela se
encontra. A livraria do nosso exemplo tem 15 anos de experiência no mercado
citado, possui uma loja pequena, porém muito bem localizada. Os livros comercializados são de altíssimo nível/qualidade, de maneira que o seu público é bastante
selecionado e exigente.
Problema: com uma loja pequena, a empresa não possui ganho de escala (economia adquirida com o tempo/experiência – a cada unidade fabricada de um produto, o seu custo unitário tende a ficar mais baixo) para ter preços competitivos. Vale
mencionar que o seu foco é na qualidade, nos bons produtos. Entretanto, grandes
redes de livraria, que não fazem essa distinção entre produtos bons e ruins, estão
praticando excelentes preços nos bons livros. Embora a nossa empresa possua vários clientes “fidelizados”, alguns estão deixando de comprar na loja, tornando-se
consumidores das grandes empresas.
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Vale lembrar que o momento do país é bastante propício para o mercado em
estudo: nos últimos anos, o governo vem realizando diversos concursos e sinaliza
para a continuidade dos certames. Além disso, é política do governo a valorização
dos servidores para melhorar a qualidade da Administração Pública, o que atrai
diversas pessoas (desempregadas ou desiludidas com a iniciativa privada). Assim,
há vários novos e velhos estudantes atrás de livros de concursos. Normalmente,
essas pessoas são bastante exigentes, optando sempre por material de qualidade.
Está traçado um resumido diagnóstico da empresa. A partir daí, é possível traçar o plano para expandi-la no mercado, diante de suas possibilidades.
Fundamental no diagnóstico é levantar o que a empresa tem de bom, de regular
e de ruim. Não se podem omitir lados positivos nem negativos.

Matriz SWOT
Dentro do diagnóstico, devemos fazer a análise dos ambientes interno e externo
à empresa, a chamada Análise ou Matriz SWOT (strengths, weakness, opportunities
e threats). Trata-se de um acrônimo que quer dizer: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças – em português, podemos chamar de Matriz FOFA. Essa análise engloba aspectos internos (forças e fraquezas da empresa) e externos (oportunidades
e ameaças do mercado).
A matriz (também chamada de Modelo de Harvard), que é fruto de uma análise
impessoal e realista, é uma ferramenta fundamental para conhecer bem a empresa
(conhece-te a ti mesmo) e o ambiente em que ela está inserida e com o qual interage, ou no qual pretende se inserir e interagir.
Podemos fazer a seguinte comparação: diagnóstico – mais genérico; análise
SWOT – mais específico.
Vejamos cada item do acrônimo em separado:
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Forças (Pontos Fortes): aptidões principais, diferencial diante dos concorrentes, qualidades vistas pelos clientes, participação no mercado, funcionários bem
treinados, domínio de conhecimento técnico. Representam aquilo que a empresa
tem de melhor, constituem as forças propulsoras da organização que facilitam o
alcance dos objetivos organizacionais – e devem ser reforçados.
Fraquezas (Pontos Fracos): técnicas ultrapassadas, a posição frente aos
concorrentes é de desvantagem, há pontos vulneráveis, os equipamentos são velhos, pessoas mal treinadas, tecnologia obsoleta. Representam as deficiências da
empresa, constituem as limitações e forças restritivas que dificultam ou impedem
o alcance dos objetivos – e que devem ser superados ou mitigados.
A análise externa envolve: mercados abrangidos pela empresa, características
atuais e tendências futuras e perspectivas. Engloba também conjuntura econômica,
tendências políticas, sociais, culturais e legais. Vejamos os dois vetores.
Oportunidades: novos mercados em expansão, explosão de demanda; há fatores macroeconômicos que beneficiam o comércio, taxa de câmbio favorável, taxa
de juros reduzida.
Ameaças: obsolescência de produtos, saturação de mercado, economia em
recessão, setor em retração, há barreiras restritivas no mercado internacional, há
poucas possibilidades de diversificação.
Vejamos a matriz:

Em outros termos, podemos falar que as
forças e fraquezas fazem parte do sistema
fechado. Por outro lado, as oportunidades e
ameaças pertencem ao sistema aberto.
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Um brainstorming4 (chuva de palpites) é fundamental na análise SWOT. A chuva
de palpites pode gerar boas informações para análise.
O segredo, após a análise, é poder aproveitar as oportunidades e as forças e
mitigar as fraquezas e ameaças.
Vamos ao passo a passo da SWOT:
• Passo 1: análise do ambiente externo
–– Foco nas tendências, no futuro, identificando-se as oportunidades oferecidas e as ameaças potenciais.
• Passo 2: cruzamento com o ambiente interno
–– Análise de cada item identificado no passo 1, verificando como a organização está preparada para enfrentar os itens em separado. Se há preparação,
força; se não há, fraqueza.

4

Brainstorming é muito utilizado em reuniões de criação de produtos. O método é o seguinte: estimula-se o
surgimento de novas ideias. As pessoas vão colocando ideias sem qualquer filtro ou limitação. Com certeza,
algumas ideias absurdas serão descartadas posteriormente, mas o objetivo é gerar o máximo possível de
potenciais criações.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

19 de 99

ADMINISTRAÇÃO GERAL
Planejamento Estratégico
Prof. Vinícius Ribeiro

Como podemos ver, há quatro tipos de direcionamento, a partir do cruzamento
entre os dois ambientes:

1. SO: pontos fortes são utilizados para ter vantagem nas oportunidades – potencialidade de ataque. Direcionamento: desenvolvimento/alavancagem
de produtos, de mercados;
2. WO: pontos fracos são melhorados a partir das oportunidades – debilidade/
limitação de ataque. Direcionamento: crescimento, por meio de inovação,
internacionalização;
3. ST: pontos fortes para evitar ou reduzir impactos das ameaças – defensibilidade da organização. Direcionamento: manutenção;
4. WT: a organização deve buscar a ordem para sair da situação de caos emergente – vulnerabilidade da organização. Direcionamento: sobrevivência.

4. (ESAF/MF/2013) Assinale a opção que apresenta exemplos de forças externas e
internas, respectivamente, e que fazem pressão para que as mudanças organizacionais aconteçam.
a) Concorrência e pressões por melhores condições de trabalho.
b) Sistema de controle de autoridade e estrutura informal.
c) Concorrência e novas tecnologias de mercado.
d) Estrutura informal e pressões por melhores salários.
e) Mudanças nas leis e desejos e necessidades de clientes5.

5. (ESAF/CGU/2012) Como ensina a Análise SWOT, nos casos em que, da combinação entre ambientes e variáveis resultar a predominância simultânea de pontos
fortes e de ameaças, espera-se que a organização se decida pela(o):
5

Letra a. Vejamos as demais opções: b) tudo interno; c) tudo externo; d) tudo interno; e) tudo externo.
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a) Sobrevivência.
b) Desenvolvimento.
c) Manutenção.
d) Crescimento.
e) Confrontação6.

Ambiente Geral x Ambiente de Tarefa
Existe uma classificação importante de ambientes. Vamos conhecê-la:
O ambiente geral (ou macroambiente) é o meio em que a organização está
situada. São variáveis desse ambiente: tecnologia, política, economia, leis, demografia, ecologia, etc. Essas variáveis influenciam a organização de forma indireta.
O ambiente de tarefa (ou microambiente organizacional) refere-se àquilo que
influencia um segmento específico diretamente. São variáveis: consumidor, fornecedor, concorrentes, reguladores, etc.

1.3. Cenários
Os cenários relacionam-se com os panoramas, as observações, os temas mais
importantes e com acontecimentos que podem ocorrer no futuro. No contexto das
estratégias, referem-se a dados, indicadores, informações, conhecimentos, métodos e critérios.
O estudo de cenários é uma viagem no tempo futuro para inserir a empresa em
determinados ambientes. São gerados diversos caminhos que poderão ser descobertos, adotados ou seguidos, sempre com 3 enfoques: realistas, otimistas e pessimistas. Apesar desse número de 3 diferentes cenários, Grumbach defende que
isso é apenas uma sugestão, já que seria importante avaliar outros cenários que se
desenhem estratégicos, sejam eles favoráveis ou não.
6

Letra c. Relembrando as combinações: pontos fortes + ameaças = manutenção; pontos fortes + oportunidades
= desenvolvimento; pontos fracos + oportunidades = crescimento; pontos fracos + ameaças = sobrevivência.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

21 de 99

ADMINISTRAÇÃO GERAL
Planejamento Estratégico
Prof. Vinícius Ribeiro

Em uma definição mais precisa, podemos pensar os cenários como sendo a
formalização (por escrito) de sequências hipotéticas de situações complexas, elaboradas com o intuito de concentrar esforços nos processos causais e nos pontos
de decisão, facilitando a tomada de decisão em situações de incerteza e ignorância
parcial. Não é demais enfatizar que não existe técnica milagrosa, ou seja, nenhuma
previsão dará certeza sobre como será o comportamento das coisas no futuro.
Na análise de cenários, são imaginadas diferentes combinações de variáveis de
diferentes naturezas e origens (econômicas – taxa de juros alta ou baixa; políticas
– governo estimula ou não a classe E; mercadológicas – haverá novos produtos ou
não, etc.). À medida que ocorrem turbulências, os cenários tornam-se fundamentais no processo decisório estratégico.
Vejamos as fundamentações da elaboração de cenários.
Pensamento estratégico com a idealização de situações futuras, não
necessariamente relacionadas com o presente e o passado.

Estabelecimento de base de dados socioeconômicos e de infraestrutura.

Discussões com a área da atividade corporativa, além de interação com a
comunidade técnico-científica.

Abordagem sistemática e multidisciplinar.

Metodologia desenvolvida para o debate e estabelecimento de cenários.

No desenvolvimento dos cenários, os gestores devem considerar duas abordagens:
projetiva e prospectiva.
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

22 de 99

ADMINISTRAÇÃO GERAL
Planejamento Estratégico
Prof. Vinícius Ribeiro

Abordagem Projetiva: restringe-se a fatores e variáveis quantitativos, objetivos
e conhecidos; explica-se o futuro a partir do passado, sendo o futuro único e certo;
são usados modelos deterministas e quantitativos.

Presente

Passado

Futuro

Abordagem Prospectiva: visão global; variações qualitativas (quantificáveis ou
não, subjetivas ou não, conhecidas ou não); futuros múltiplos e incertos; futuro
atua como determinante da ação presente; análise intencional, utilizando-se opiniões, julgamentos, pareceres, probabilidades, etc.

Futuro possível 1
Passado

Presente

Futuro possível 2
Futuro possível 3

No mundo globalizado de hoje, em que a única certeza que temos é a mudança
constante, a abordagem projetiva tem se mostrado insuficiente. Sendo assim, a
abordagem prospectiva tem sido uma ferramenta bastante útil.
Dentro da análise de cenários, uma técnica importante é o benchmarking. Conhecendo boas práticas adotadas em outras empresas ou até internamente, é possível
traçar diferentes cenários. Lembrando que, quanto mais informações a empresa
tiver, melhor e mais bem-feitos serão os seus cenários, tanto os otimistas quanto
os pessimistas.
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Vale mencionar que os cenários facilitam a vislumbrar as oportunidades e ameaças do mercado.
Vejamos alguns exemplos de cenários e seus aspectos:
• Cenário de valores de ecodesenvolvimento:
–– Ênfase no desenvolvimento baseado em recursos próprios;
–– Integração social e econômica;
–– Predominância da igualdade e bem-estar da sociedade.
• Cenário de valores de crescimento econômico:
–– Desenvolvimento do país;
–– Busca do estilo e nível de vida dos países desenvolvidos;
–– Ênfase em produtos e serviços com aprimoramento do sistema produtivo.
• Cenário de valores de modernização:
–– Ênfase na eficiência, criatividade e diversidade;
–– Sociedade produtiva e criativa com o aprimoramento do homem.
Os cenários improváveis nunca podem ser deixados de lado. Devem ser sempre
considerados.
O planejamento baseado em cenários deu origem às seguintes escolas:
• Lógica intuitiva: resultou na elaboração de ramificação envolvendo tendências e eventos.
• Tendências probabilísticas: as probabilidades subjetivas obtidas por meio das
opiniões dos especialistas são processadas com o intuito de se corrigirem
incoerências.
• Análise prospectiva: o futuro é determinante para o presente.
Eventos x Tendências: enquanto eventos são fenômenos que podem ocorrer ou
não, tendências são métricas que se modificam gradualmente ao longo do tempo.
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1.4. Objetivos e Estratégias
É comum as bancas considerarem a determinação de objetivos antes do diagnóstico. Qual é a ideia aqui? Primeiro eu defino meus objetivos, depois analiso os
ambientes interno e externo.
Mas e se o diagnóstico gerar conclusões negativas sobre os objetivos traçados?
Caso isso ocorra, o ideal é a empresa voltar nos seus objetivos e fazer os ajustes
necessários. Sendo assim, no planejamento estratégico, a ordem das ações deve
ser encarada de maneira flexível, permitindo que o administrador volte para etapas
anteriores caso necessário.
Os objetivos são os resultados que a empresa busca alcançar. Eles podem ser alvos bastante precisos ou simples intenções, devendo focalizar os seguintes assuntos:
• Clientes e mercados;
• Produtos e serviços;
• Vantagens competitivas;
• Participação no mercado;
• Qualquer indicador de desempenho.
Algumas empresas partem da definição dos objetivos no seu planejamento estratégico, deixando, inclusive, de explicitar uma missão.
Vejamos, na figura abaixo, alguns exemplos de objetivos que podem ser traçados pelas empresas.
Alcançar a liderença no ramo da construção civil de imóveis para a
classe média no Brasil.

Consolidar-se no mercado de alimentos orgânicos no Brasil.

Expandir os negócios para as regiões Norte e Nordeste do país.
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Alguns podem pensar que os objetivos se confundem com a missão ou a visão.
Entretanto, aqueles (objetivos) são bem mais específicos que estes.
A definição dos objetivos pode ser encarada como consequência da análise ambiental, uma vez que, com as informações das análises interna e externa, é possível definir o caminho que a empresa pretende seguir daqui para frente.
Os objetivos focalizam indicadores de desempenho que permitam medir os resultados da empresa. Assim, no processo de definição dos objetivos, é essencial
criar critérios quantificáveis como fatia de mercado, faturamento total, número de
clientes. Aí é que entram as metas, que quantificam os objetivos para que depois os
resultados sejam medidos de acordo com os indicadores, possibilitando a avaliação
na etapa de controle.
Uma meta deve ser o mais específica possível, devendo ser mensurável, para
futura apuração do seu cumprimento. Elas devem perpassar áreas-chave da empresa, áreas que geram resultados. É preciso delimitar tempo para cumprimento da
meta e vincular recompensa pelo seu alcance.
Vejamos alguns requisitos na definição dos objetivos:
• Mensurados em bases realistas (considerando os recursos existentes);
• Devem ser desafiadores, garantindo o sentimento de superação;
• O tempo disponível para o alcance deve ser explicitado;
• Devem ser relevantes;
• Devem ser comunicados.
A estratégia é a maneira de atingir objetivos. E, sendo assim, só pode ser estabelecida após a enumeração dos objetivos.
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Implementação de Estratégias
Quando se formula uma estratégia, um plano de ação é gerado para a empresa.
Até esse momento, estamos no campo das ideias, das teorias. Após a elaboração,
vem a prática, o dia a dia da estratégia. Essa é a etapa conhecida como a implementação da estratégia.
Na implementação de estratégia, ações são postas em prática e decisões são
tomadas para o plano acontecer. É nesse momento que várias dificuldades são encontradas, devendo ser tratadas uma a uma. Os colaboradores devem estar preparados para o ambiente de constantes mudanças que a empresa enfrentará.
Fundamental para a implementação de estratégias é a divulgação do planejamento em todos os níveis da organização. As pessoas trabalham melhor se sabem
o que está sendo feito. Se tudo é explicado anteriormente, o trabalho ganha em
qualidade. É preciso perceber que a estratégia de uma empresa não deve ser um
segredo guardado a sete chaves.
Nesse contexto, um conceito importante é o de alinhamento estratégico. O alinhamento é a comunicação da estratégia para os níveis da organização. Vejamos o
que um bom alinhamento pode fazer na empresa.
Sem alinhamento

Com alinhamento

Podemos imaginar cada seta sendo um funcionário. Veja que na empresa não
alinhada, cada um caminha em uma direção diferente. Não há rumo, cada funcionário
é uma “barata tonta”. Já na empresa alinhada, que beleza, todo mundo caminhando
junto, na mesma direção... Ou seja, os esforços são concentrados para o mesmo foco.
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Para essa comunicação ser concretizada, um bom sistema de intranet corporativa (“internet interna”) é fundamental. Além dessas comunicações institucionais,
possui importante papel o gerente tático, que tem a função de transformar as diretrizes em planos de ação junto aos funcionários operacionais.
Mesmo com tudo isso, impossível não existirem resistências, principalmente
quando há grandes mudanças. Aspectos de personalidade das pessoas podem ir de
encontro (contra) ao que está sendo proposto. Mostrar o papel de cada um na implementação pode mitigar os problemas. É preciso deixar claro que os funcionários
que não concordarem com os procedimentos, mesmo que explicados e provados os
seus benefícios futuros, não precisam continuar na empresa. Simples assim.
Mas não pensemos que somente o funcionário de baixo escalão tem dificuldade
de “comprar a ideia”. Uma barreira muito comum é a falta de comprometimento
gerencial (médio escalão). Muitas vezes os gerentes/diretores não dão o devido
apoio moral ou político necessário.
Depois dessa barreira pessoal, outros problemas são comuns no momento da
implementação da estratégia: limitação técnica ou financeira, sistemas tecnológicos inadequados ou obsoletos e não integrados. Um bom sistema de tecnologia
agiliza o fluxo de informações dentro da empresa, além de minimizar o número de
erros/problemas no processo de comunicação.
Outra coisa que pode acontecer é a existência de cronogramas ou metas inviáveis. Quando da elaboração da estratégia, pode ser que as pessoas envolvidas não
tenham conhecimento da execução de determinadas atividades. Esses tomadores
de decisão acabam traçando vários cronogramas com datas impraticáveis ou metas
impossíveis para o pessoal operacional cumprir. “O engenheiro deve sempre conversar com o mestre de obra.”
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Monitoração e Controle
Essa etapa consiste no acompanhamento e na avaliação da execução da estratégia. É importante mencionar que os indicadores utilizados no momento do planejamento deverão embasar a etapa de monitoramento.

6. (ESAF/CVM/2010) Assinale a única opção que não pode ser considerada como
fase do processo de controle.
a) Análise do cenário.
b) Estabelecimento de padrões.
c) Observação do desempenho.
d) Comparação do desempenho aferido com o padrão estabelecido.
e) Ação corretiva7.

A Estratégia ao Longo do Tempo
A origem desse termo está nas atividades militares, mais precisamente chinesas, por meio dos ensinamentos do general T’ai Kunk, no século XI a.C.
Apesar das contribuições desse militar, foi Sun Tzu, quando escreveu, há mais
de 2000 anos, o famoso livro “A Arte da Guerra” quem ficou popularmente conhecido como o precursor no tema.
Somente nos anos 60 do século passado a estratégia ganhou espaço no ambiente empresarial.
7

Letra a. Vejamos os itens: a) essa análise faz parte da etapa de planejamento; b) sem padrões estabelecidos,
não há comparações para serem feitas após a execução. Ela é fundamental no controle; c) faz parte do controle
a observação. Os gestores precisam observar aquilo que está acontecendo, se o desempenho está satisfatório;
d) o controle nada mais é do que a comparação entre o estabelecido e o que ocorreu. Quando sai de rota, algum
problema ocorreu e precisa ser resolvido; e) é no momento do controle que as correções são efetuadas.
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A evolução do conceito de estratégia, no século passado e neste século, possui
forte relação com a evolução do pensamento administrativo. Assim, os autores foram contribuindo para moldar o conceito que temos hoje sobre estratégia. Vejamos
as contribuições dos autores:
Taylor

• identificou aspectos para o aumento da produtividade/eficiência.

Fayol

• definiu o conceito de gestão, esclareceu as funções de uma empresa.

Chester
Barnard

• teoria comportamental: definiu a função dos gestores (definir missão e objetivos da organização contribuiu para a melhoria da comunicação na empresa).

Herbert
Simon

• contribuiu no processo de tomada de decisão, considerando as incertezas
no processo.

Weber

• contribuiu no desenvolvimento do modelo burocrático nas organizações.

Alfred
Sloan

• pela organização que efetuou na General Motors.

Com o ganho de importância do tema, a estratégia passa a ser uma disciplina
de destaque dentro de gestão.
Podemos dizer que a estratégia passa por 6 fases distintas. Vejamos:
• Década de 50/60: foco na melhor maneira de se planejar o desenvolvimento
de grandes empresas. É chamada de fase clássica do planejamento.
• Entre 1965 e 1975: centralização da gestão, criando-se o departamento de
planejamento estratégico. É encabeçada pelo Boston Consulting Group – BCG.
• Fase Henry Mintzberg (1973): abordagem mais comportamental no processo
de formulação e implementação da estratégia, dando espaço para a intuição,
a criação, etc.
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• 75/80: descrença com relação aos departamentos de planejamento estratégico.
Momento de desenvolvimento de estratégias no nível das unidades de negócio.
• Fase Michael Porter (anos 80): criação de vantagens competitivas sustentáveis por meio da liderança pelo custo, pela diferenciação ou pelo foco. Porter
também desenvolveu uma teoria análoga a essa, que foi adaptada para as
nações, chamada de estratégia competitiva das nações.
–– Outras contribuições dessa fase foram dadas por Kenichi Ohmae (fator crítico de sucesso), Tom Peters e Robert Waterman (fatores determinantes da
excelência empresarial).
• Início dos anos 90 até os dias de hoje: diversidade e riqueza de teorias, abordagens e ferramentas. Alta competitividade, imprevisibilidade e globalização
são as marcas desse momento. Isso exige alta capacidade dos gestores para
fazerem com que suas empresas sobrevivam nesse contexto.

7. (ESAF/MF/2013) Sobre planejamento estratégico, é correto afirmar:
( ) é um processo sistêmico, dinâmico e contínuo.
( ) é embasado essencialmente nos problemas e desafios da organização.
( ) é um processo de determinação de objetivos estratégicos da organização.
a) C – C – E
b) C – E – C
c) E – C – E
d) C – C – C
e) E – E – E8

8

Letra d. Vejamos as opções, que estão todas corretas: I) é sistêmico porque envolve todo o ambiente, todo
o sistema. É dinâmico porque deve ser sempre aperfeiçoado. É contínuo porque não pode deixar de existir:
um plano ultrapassado deve ser substituído por um novo plano; II) o foco realmente está em saber encarar
desafios e resolver problemas; III) os objetivos são fundamentais para a empresa ter algo para olhar, ter um
futuro para mirar.
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1.5. Modelos de Planejamento
Matriz de Ansoff

• Penetração no mercado: exploração de produtos tradicionais em um mercado
tradicional;
• Desenvolvimento de mercado: mercado novo com produtos tradicionais,
como uma operadora de cartões lançando um produto para torcedores de
times de futebol;
• Desenvolvimento de produto: mercados tradicionais com produtos novos,
como uma escola técnica que oferece novos cursos para seus alunos;
• Diversificação: novos mercados com novos produtos, como uma padaria que
entra no ramo de açougue.

Matriz BCG (Boston Consulting Group)
Essa matriz, desenvolvida em 1967, classifica as unidades de negócios de acordo com a sua participação no mercado e a taxa de crescimento do mercado em que
atuam. Vejamos o desenho.
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• Estrelas (stars): produtos com participação elevada em mercados com altas
taxas de crescimento – alto potencial de lucratividade;
• Pontos de interrogação (question marks): produtos com pequena participação em mercados com altas taxas de crescimento. Necessitam de dinheiro
para investimento, mas o retorno é incerto;
• Vacas leiteiras (cash cows): produtos com alta participação em mercados estabilizados. Há ganhos de dinheiro sem necessidade de investimentos;
• Abacaxi, vira-lata ou cão de estimação (dogs): produtos com pequena participação em mercados com pequenas taxas de crescimento. Precisam de
dinheiro para sobreviver, mas não ganham o suficiente para isso.

Um ponto importante é que há um dinamismo nessa matriz. Muitos produtos
nascem como pontos de interrogação, virando estrelas. Com novos concorrentes
surgindo, transformam-se em vacas leiteiras e, finalmente, em vira-latas.
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Estratégias Genéricas Competitivas
Michel Porter desenvolveu as seguintes estratégias competitivas genéricas:

• Diferenciação: tornar distinto o produto produzido ou serviço prestado com
relação à concorrência. Podem ser enfatizados a qualidade, o serviço em si, o
prestígio para o consumidor, o atendimento, o pós-venda, as instalações, etc.:
–– As canetas Montblanc enfatizam a exclusividade e o prestígio de seus consumidores;
–– O McDonald’s foca na qualidade uniforme dos produtos, na rapidez do atendimento, na higiene, etc.
• Liderança em custo: o objetivo é oferecer um produto mais barato:
–– O Fiat Uno é um carro com foco em custos;
–– Os refrigerantes Skin também primam pelo baixo preço.
• Foco: também chamado de concentração ou nicho, o foco é escolher um segmento do mercado e concentrar-se nele. A empresa opta por não entrar no
grande mercado, desenvolvendo habilidades apenas no segmento escolhido,
como produtos ou clientes bem específicos, ou mercados geográficos menores. Caso haja uma tendência para custo, chamamos foco em custo. Caso
haja uma tendência para diferenciação, temos o foco em diferenciação. Um
risco que a empresa pode enfrentar nesse tipo de estratégia ocorre quando o
seu cliente encontra um segmento dentro de um mercado, ou seja, encontra
um submercado que esteja no radar (alvo) da empresa:
–– O Makro atende a um segmento específico chamado atacarejo.
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Modelo Porter
Dentro de estratégia, um assunto importante é o modelo das cinco forças, criado por Porter em 1979. Essas forças representam as dificuldades que uma empresa
enfrenta dentro da sua indústria (ramo). Essas forças (tidas como poder de barganha ou ameaças) são preponderantes para o setor, determinando, inclusive, o
potencial de lucro da indústria.
Ao conhecer essas forças, uma empresa pode se posicionar melhor perante o mercado e estimar, de forma mais eficaz, o seu lucro. Vejamos cada força em separado.
Clientes: são fundamentais na estimativa de potencial de lucro da empresa. O
poder de barganha dos clientes é o aspecto que irá determinar a força da empresa
perante eles. O que é esse poder de barganha? É o poder que um cliente pode ter
de barganhar melhores preços e condições de venda de um produto.
Esse poder tende a ser maior à medida que o cliente for maior que a empresa.
Um exemplo seria o Carrefour adquirindo produtos de beleza de uma empresa pequena. Com certeza o Carrefour ditaria as regras do negócio.
Outro aspecto fundamental na definição do poder de barganha é a participação
do cliente nos negócios da empresa. Explico. Suponhamos que 90% das vendas de
um pequeno frigorífico se destinem a uma grande rede de churrascarias. Essa rede,
dada a importância que sabe que tem para o frigorífico, irá ditar as regras do negócio, achatando a lucratividade da pequena empresa. Se a rede de churrascarias
decidir não comprar, o frigorífico pode quebrar.
Fornecedores: o raciocínio dos fornecedores é análogo ao dos clientes, só
que agora é na outra ponta. Os fornecedores podem ter diferentes graus de poder
de barganha perante a empresa. As causas são aquelas já conhecidas: tamanho,
participação nas compras da empresa. Vejamos um exemplo. Invertendo os papéis
no exemplo do frigorífico, poderíamos ter o seguinte: um grande frigorífico (fornecedor) atendendo a uma pequena churrascaria. O poder de barganha do frigorífico
poderia diminuir as possibilidades de lucro do restaurante.
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Concorrência (rivalidade): essa é uma ameaça interna da indústria. Diferentes estratégias dos concorrentes podem fazer com que a lucratividade da empresa
varie. Poderíamos pensar que uma indústria possui um tamanho fixo, representando 100%. Se uma empresa, que possui 20% do mercado, dobra a sua participação,
certamente os concorrentes teriam a sua lucratividade diminuída. Vejamos exemplos de forças que geram altos níveis de concorrência:
• Grande número de concorrentes sem que nenhum deles detenha o domínio do
mercado. Todos precisam trabalhar bastante para manter suas posições, já que
os clientes possuem diversas oportunidades de compra (vários concorrentes na
indústria);
• Crescimento lento do setor. Como no exemplo que dei de um setor sem
crescimento, a única maneira de alguém conseguir mais vendas é tirando
de seu concorrente;
• Produtos do setor são pouco diferenciáveis, pressionando os preços;
• Existem altas barreiras de saída (custos associados à saída da empresa daquela indústria). Com a dificuldade de saída, as empresas tendem a permanecer naquela indústria, acirrando a concorrência.
Produtos Substitutos: a ameaça de produtos substitutos de uma determinada
indústria também pressiona a lucratividade de uma empresa. Vejamos um exemplo. Imaginem um ramo de empresas que comercializam máquinas fotográficas.
Essa indústria tem sido bastante pressionada pelos celulares que tiram fotos. Algumas pessoas deixam de comprar as máquinas para utilizarem somente os seus
telefones celulares. Essa é uma grande ameaça que achata a lucratividade de empresas desse ramo.
Novos Concorrentes (Entrantes): novos entrantes podem representar uma
ameaça à empresa já instalada naquela indústria. Essas novas organizações podem diminuir a fatia de mercado da empresa. Um exemplo claro que temos hoje,
na indústria automobilística, é a chegada do carro chinês no Brasil, que ameaça as
montadoras já instaladas, como a Fiat e a Ford.
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Abaixo, temos uma figura que representa como essas forças pressionam, ao
mesmo tempo, a empresa dentro de sua indústria. Reparem que, com exceção dos
concorrentes, as outras forças representam pressões externas à indústria.

Podemos definir como barreiras de entrada de novos concorrentes o(s) (as):
• Economia de escala;
• Necessidade de capital;
• Diferenciação do produto;
• Custos de mudança;
• Desvantagens de custo em face da escala;
• Acesso a canais de distribuição de produtos;
• Retaliação prevista;
• Acesso à matéria-prima.
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As escolas de planejamento estratégico
Henry Mintzberg foi quem criou este nome: escolas de planejamento estratégico. Elas representam diferentes maneiras de se abordar o planejamento. Apesar
de possuírem diferentes escopos e fundamentações, é importante enfatizar que a
finalidade principal não se altera, ou seja, construir uma visão9 de futuro para as
organizações de acordo com o ambiente em que estão inseridas.
Bom, então, vamos estudar as escolas de forma separada.
Escola Design (Arquiteto individual; Escola SWOT)
Nessa escola, quem pensa a estratégia é a alta administração, que concebe a ideia
para posterior implementação. Assim, as decisões mais importantes são centralizadas nesses executivos principais, que são considerados os arquitetos estrategistas.
A formação da estratégia é um processo deliberado (decisão mediante discussão),
sendo que as ações fluem da razão. O processo é simples e informal, com estratégias únicas, surgindo de um design individual.
Nesse modelo, busca-se a adequação entre as capacidades internas e as possibilidades externas, ou seja, estamos falando da análise SWOT. Metas e objetivos são
determinados com um olhar para o longo prazo. Ao mesmo tempo, é definido o curso
de ação e alocação de recursos com vistas ao cumprimento daquilo que foi traçado.
Escola Planejamento (Líder + Staff)
Estratégia é resultado de um processo controlado, formal e elaborado, com várias etapas, ou seja, possui alto nível de complexidade. O executivo também é o
foco, tendo o apoio do staff de planejamento (apoio técnico).
A concepção (execução) dos planos estratégicos é atribuição dos planejadores
(e não do executivo principal). O líder máximo irá aprovar esses planos (ele é, de
fato, o responsável).
9

O termo visão, nesse caso, possui um significado mais amplo: um olhar para o futuro. Nesse sentido, não
devemos pensar apenas naquele conceito que vimos de visão.
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Escola Posicionamento (Estratégias Genéricas de Porter)
O processo de elaboração é analítico, sistemático e prescritivo, focado no executivo principal. Possui estratégias tidas como formações genéricas que representam
posições a serem assumidas diante de um mercado competitivo.
São ideias de Michael Porter que originaram essa escola. Sua contribuição adveio
do modelo das estratégias genéricas: liderança de custo, diferenciação e enfoque.
Além das três estratégias, Porter deu outra contribuição para essa escola: o modelo das cinco forças que influenciam na indústria (novos entrantes, fornecedores,
clientes, produtos substitutos e rivalidade entre os concorrentes).
Escola Empreendedora (Visionária)
Trata-se de um processo visionário, ou seja, a estratégia é uma visão (um olhar
para o futuro). A sua formulação e a implantação são centralizadas na pessoa do líder máximo da organização. Esse executivo utiliza a sua intuição, o seu julgamento
e a sua experiência para gerar uma visão do futuro.
Caracteriza-se pela flexibilidade no processo, que suporta mudanças de rumo.
Escola Cognitiva (Mental)
Caracterizado por um processo mental que envolve a classificação dos processos mentais em estruturas, modelos, mapas, conceitos e esquemas. A estratégia
é resultado de um processo cognitivo (aquisição de conhecimento; percepção) que
ocorre na cabeça daquele que traça a estratégia. Nesse sentido, as estratégias surgem de acordo com a maneira com que as pessoas interpretam as informações do
ambiente externo.
Há duas alas nessa escola:
1. Objetiva: as informações fluem por meio dos filtros deturpadores (que geram
outros significados, que desvirtuam).
2. Subjetiva: as informações são interpretações de um mundo que existe na
percepção, podendo ser modelado e construído.
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Escola Aprendizado
A formulação é emergente, mediante um processo informal e descritivo. Relaciona-se com o aprendizado gerado ao longo do tempo. Importante destacar que,
para essa escola, a formulação e a implementação não são etapas distintas. Os
agentes (aprendizes) são quaisquer membros dispostos a participar.
No aprendizado, não se concebe previamente a estratégia. O líder atua como
um gerente do processo de aprendizado estratégico, em que as novas estratégias
podem emergir.

Escola Poder (Negociação)
Formulação caracterizada por um processo de negociação. As referências são o
poder e a política tanto no ambiente interno quanto na relação da empresa com o
ambiente externo. É também caracterizada pelos confrontos e pelas alianças.
Há dois ramos nessa escola:
1. Um que lida com o jogo político interno, chamado de poder micro. Esse poder
enxerga a formação de estratégia como a interação, por meio da persuasão,
barganha, ou até mediante o confronto direto, sendo que as coalizões não são
duradouras;
2. O outro é o poder macro, refere-se à utilização do poder pela organização,
com foco para as ações de conflito ou cooperação da empresa no ambiente
externo. Esse poder enxerga a organização como um ente que promove seu
próprio bem-estar por controle ou cooperação com outras organizações.

Escola Cultural (Coletivo)
A formulação é um processo coletivo, ou seja, elaborado por todos, com forte
interação social com base nas crenças e nas interpretações comuns aos membros
da organização. Caracteriza-se pela ênfase na tradição e consenso.
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Escola Ambiental (Reativo)
Trata-se de um processo reativo, ou seja, a organização atua com um agente
passivo diante das circunstâncias impostas pelo ambiente. A liderança, por conseguinte, é passiva e tem a função de interpretar o que está ocorrendo no ambiente,
devendo ser flexível para se adaptar às diversas situações do mercado.
Nessa escola, a organização acaba por não ter opções estratégicas, já que ela
fica condicionada ao que ocorre no ambiente.

Escola Configuração (Transformação)
A formulação é representada por um processo de transformação. Nessa escola,
a organização detém uma determinada configuração cuja estabilidade é interrompida ocasionalmente pelo processo de transformação que origina novas estratégias.

8. (ESAF/CGU/2012) Entre as diversas Escolas do Pensamento Estratégico, uma
delas possui caráter abrangente e eclético, segundo o qual, para cada período ou
situação de contexto, a organização deve adotar uma determinada estrutura de
formação de estratégias, em função da alternância entre estabilidade e necessidade de transformação. Trata-se da
a) Escola do Design.
b) Escola Empreendedora.
c) Escola Ambiental.
d) Escola da Configuração.
e) Escola do Planejamento10.

10

Letra d. A Escola da Configuração se caracteriza por momentos de estabilidade e momentos de transformação. Nesse contexto, a organização precisa, para cada momento, adotar uma estratégia específica, ou seja,
a empresa precisa ser eclética, não se restringindo a determinada estratégia.
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9. (ESAF/ANA/2009) Segundo Henry Mintzberg, são dez as escolas de planejamento estratégico: design, planejamento, posicionamento, empreendedora, cognitiva,
aprendizado, poder, cultural, ambiental e configuração. Relacione as colunas na
tabela abaixo e selecione a opção que representa a sequência encontrada.
1. Design

[] Formação da estratégia como um processo emergente em que o sistema coletivo
é que aprende.
[] Formação da estratégia como um processo reativo ao meio ambiente, em que se

2. Planejamento

apresenta para a organização como um grupo de forças contra as quais ela precisa
reagir.
[] Formação da estratégia como um processo de concepção, onde o controle per-

3. Posicionamento

manece nas mãos do CEO (chief executive officer) que mantém o processo de maneira informal e simples.

4. Empreendedora
5. Cognitiva
6. Aprendizado

[] Formação da estratégia como um processo analítico para lidar com posições de
mercado no geral e de forma reconhecível.
[] Formação da estratégia como um processo de transformação que interrompe
períodos de estabilidade.
[] Formação da estratégia como um processo formal dividido em etapas, que são
apresentadas na forma de listas de verificação.
[] Formação da estratégia como um processo visionário definido pelo CEO como

7. Poder

uma percepção da direção que a empresa deve seguir no longo prazo; aí é que
reside o seu ponto fraco devido à concentração no comportamento de um único
indivíduo.

8. Cultural
9. Ambiental

[] Formação da estratégia como um processo mental como formas de enxergar
conceitos, mapas, esquemas e estruturas.
[] Formação da estratégia como um processo coletivo baseado nas crenças e interpretações comuns a todos os membros da organização.
[] Formação da estratégia como um processo de negociação por meio do exercício

10. Configuração

da influência para negociar estratégias favoráveis a certos interesses. Seu ponto
fraco é desconsiderar aspectos como a cultura da empresa e o exercício da liderança.

a) 5, 10, 4, 3, 7, 6, 8, 2, 9, 1
b) 6, 9, 1, 3, 10, 2, 4, 5, 8, 7
c) 2, 4, 3, 5, 10, 6, 8, 7, 9, 1
d) 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 3, 4, 1
e) 5, 9, 2, 3, 8, 1, 4, 6, 10, 711

11

Letra b. Vamos falar na ordem da segunda coluna: escola Aprendizado: todos que se interessarem podem
aprender nesse tipo de formulação de estratégia; escola Ambiental: formação da estratégia é um processo
reativo; escola Design: processo centralizado e informal e simples (sem etapas); escola Posicionamento:
depende da posição que se determina a adotar perante o mercado. Essa posição (custo, diferenciação ou
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Abordagens de Planejamento Estratégico
Abordagem de Steiner: modelo divido em 8 etapas. As 3 primeiras representam as premissas básicas; de 4 a 6, temos o planejamento de fato; e as duas
últimas ilustram a implementação e a revisão do processo.
1. Definição dos propósitos ou finalidade socioeconômicos da organização;
2. Definição de valores ou princípios;
3. Análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças;
4. Definição do planejamento estratégico, com objetivos, missão e estratégias;
5. Planejamento de médio prazo;
6. Planejamento de curto prazo;
7. Organização da empresa;
8. Revisão e avaliação dos planos.
Abordagem de Fischmann: modelo dividido em 2 estágios: o planejamento
estratégico propriamente dito e o estágio da implementação, execução, avaliação
e controle.
Abordagem de Tavares: modelo que divide o planejamento da seguinte forma: planejamento financeiro, planejamento em longo prazo, planejamento estratégico e gestão estratégica. Depois, Tavares reconhece que longo prazo se refere ao
planejamento estratégico. Além disso, o autor destaca que é essencial a participação dos vários níveis organizacionais no processo de formulação do planejamento,
além de entender que as mudanças organizacionais são um elemento fundamental.
enfoque) determinará os rumos da elaboração; escola Configuração: processo de transformação interrompe
a estabilidade; escola Planejamento: caracteriza-se por ser um processo formal dividido em etapas; escola
Empreendedora: as palavras-chave no processo são a visão e a centralização (no líder); escola Cognitiva:
processo baseia-se naquilo que se passa na mente das pessoas, no conhecimento que surge dali; escola
Cultural: processo coletivo baseado em crenças; escola Poder: formação é um processo de negociação.
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Abordagem de Oliveira (que não sou eu): Oliveira diverge de Tavares, acreditando que o processo de planejamento estratégico é restrito aos níveis mais altos
da organização.
Método Zopp: planejamento de projeto orientado para objetivos. Possui uma
abordagem participativa, envolvendo todos os funcionários. Esse método objetiva uma
maior integração, participação e comprometimento dos diferentes atores envolvidos.
Método Delphi: é um método de previsão do futuro que, realizado de forma
sistemática, obtém o consenso entre diferentes especialistas. Nesse método, são
conhecidas as opiniões dos especialistas para avaliar situações desconhecidas.

Estratégias Gerais
Vamos conhecer essa tipologia de atuação das empresas quando o assunto envolve aquisições de empresas, parcerias, etc.
1. Concentração: a empresa busca aproveitar ao máximo os recursos/conhecimentos existentes na própria empresa. Não envolve aquisição de empresas.
Em vez de fazer aquisições, a empresa opta por colocar todas suas fichas em
uma linha de negócio. A grande vantagem é o know-how (saber como) que a
empresa já possui na linha de negócio. O foco tende a gerar vantagem competitiva.
2. Estabilidade: aqui também ocorre a manutenção das atividades nas linhas
já existentes. No entanto, as diferentes linhas já existentes permanecem.
Não há foco em apenas uma linha de negócio.
3. De Crescimento:
a. Interno: também foca no aproveitamento de recursos existentes, mas
envolve a criação de novas empresas/negócios.
b. Integração Vertical: estratégia de compra de empresas dentro da cadeia
de suprimentos para obter vantagem competitiva. Pode ser relacionada,
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quando a aquisição envolve todas as fases do estágio de produção; e não
relacionada, quando apenas parte dos estágios é incorporada. Há dois tipos
de integração vertical:
c. Integração a montante: compra de fornecedores, como a Coca-Cola
comprando empresas dedicadas à confecção de embalagens.
d. Integração a jusante: compra de clientes, como um atacadista comprando um supermercado.
e. Integração Horizontal: compra de concorrentes, também para obter
vantagem competitiva.
f. Diversificação: aquisição de outras empresas/linhas de negócio.
g. Alianças Estratégicas: são parcerias, fusões ou joint ventures que envolvem o compartilhamento da propriedade de projetos ou operações.
4. De Redução de Despesas
a) Rotatividade: a empresa ainda não está em estado crítico, mas encontra-se
funcionando de forma deficiente.
b) Desinvestimento: aqui a empresa passa a vender parte de sua empresa,
podendo ocorrer por meio da venda de ações.
c) Liquidação: quando não há mais o que fazer. Nessa estratégia, acionistas e
empregados perdem.
Planejamento Estratégico Situacional
Trata-se de uma vertente do Planejamento Estratégico trazido pelo chileno Carlos Matus (ex-Ministro da Economia do Governo Allende) na década de 70. Qual
é o enfoque do PES? Pensado para um planejamento econômico-social, ele possui
aplicações na saúde, educação, planejamento urbano, etc.
O PES reconhece haver complexidade, fragmentação e incerteza dos processos
sociais. Os problemas se apresentam de maneira disforme, sem estruturas, e os
atores envolvidos com o processo estão dispersos, de modo que ninguém possui o
controle total sobre o problema.
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A partir desse reconhecimento, o PES busca solucionar problemas a partir das
suas causas, verificando a viabilidade política da sua solução. Em outras palavras,
o PES busca atacar problemas na prática, a partir de uma visão real dos fatos. O
PES caracteriza-se por ser subjetivo.
O PES possui quatro fases:
• Momento explicativo: seleção e compreensão do problema;
• Momento normativo: desenho do plano de intervenção;
• Momento estratégico: construção da viabilidade do plano;
• Momento tático-operacional: implementação do plano.
O PES também trata do chamado Triângulo de Governo, que é uma visualização
das variáveis que impactam no sucesso ou fracasso do governo:

Projeto do Governo

Governabilidade

Capacidade do Governo

5 Ps da Estratégia – Mintzberg
Esses são os chamados 5Ps da estratégia, desenvolvidos por Mintzberg. São
diferentes definições para estratégia. Vejamos:
• Plano: definição mais comum. É a estratégia como uma espécie de plano de
ação. A empresa utiliza-o para definir sua atuação no mercado.
• Pretexto: a estratégia é uma manobra utilizada para fazer com que competidores tenham uma percepção errada dos movimentos da empresa no mercado.
Um exemplo clássico seria a empresa anunciar a expansão da sua fábrica para
inibir a concorrência.
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• Padrão: estratégia é a consistência no comportamento, ou seja, é o conjunto
de ações definidas que caracterizam o comportamento adotado pela organização, gerando confiança para o mercado.
• Posição: maneira de localizar a empresa no mercado, sendo a combinação
entre o contexto interno e externo.
• Perspectiva: a estratégia é o conceito, como o modo de entender o mundo e
a opção da maneira como a empresa irá competir no mercado.

Estratégias de Dawar e Frost
Quando o tema é globalização, as empresas domésticas precisam adotar determinadas estratégias. É a classificação de Dawar e Frost. Vejamos os tipos:
• Defender: em um contexto de fraca pressão da globalização, é possível defender o mercado interno. A saída é focar nas vantagens competitivas próprias.
• Extender: é possível, nesse mesmo contexto, planejar a ampliação desse
mercado para o exterior, caso haja recursos. A saída é expandir para mercados similares no exterior.
• Dodger: no caso de pressão forte da globalização e caso haja disponibilidade
de recursos apenas internamente, a ideia é efetuar uma mudança substancial
na empresa, realizando joint ventures (empreendimento em conjunto entre
duas ou mais empresas) com as multinacionais, vendendo a empresa ou redefinindo o negócio.
• Contender: apesar da forte pressão da globalização, a empresa tem condições de melhorar a sua capacidade e seus recursos para fazer face às
multinacionais.
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Rede de Alianças
A competição não possui fronteiras e não se restringe a um mercado específico.
Vemos hoje pessoas que assistem à televisão pela internet. Antes, pensávamos
somente nas empresas de TV a cabo neste mercado. Novos produtos acabam
“bagunçando” as indústrias. Hoje temos tablets com função de computador, de
telefone e de televisão.
Nesse contexto, técnicas tradicionais de conquista de mercado vêm perdendo
espaço. As economias de escala (ganhos no aumento da produção mais do que
proporcionais) ou a utilização maciça de publicidade não surtem o mesmo efeito de
antes. O consumidor é bastante dinâmico, e ser flexível é fundamental.
Um conceito fundamental é a hiperconcorrência. Situação comum no século
atual, o ambiente de alta concorrência gera uma instabilidade ocasionada por mudanças frequentes, em que as hipóteses de estabilidade vão sumindo.
Os grandes causadores da situação atual são a globalização e as mudanças
tecnológicas.
Vejamos alguns conceitos:
• economia de escala: ocorre quando o custo de uma empresa produzir um
produto é menor do que duas empresas produzindo esse mesmo produto na
mesma quantidade total.
• deseconomia de escala: processo oposto ao da economia de escala. À medida que a produção aumenta, os custos de produção em uma única empresa
aumentam. É muito comum em mercados específicos, nos quais as empresas
pequenas conseguem personalizar seus produtos de maneira mais eficiente
do que as grandes empresas.
• economia de escopo: ocorre quando o custo de uma empresa produzir dois
produtos diferentes é menor do que o custo de duas empresas diferentes produzirem cada uma um dos produtos.
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Estratégia Internacional
Dentro desse contexto de globalização, em que as empresas estão se inserindo
nos mercados internacionais cada vez mais, é preciso efetuar o correto planejamento. Uma empresa consolidada precisa tomar cuidado para não fazer do mercado externo a razão do fechamento das portas.
O mercado internacional é bastante competitivo e requer um estudo aprofundado.
Podemos citar o seguinte passo a passo como estratégia internacional:
1. Identificação de oportunidades internacionais;
2. Exploração dos recursos e capacitações;
3. Utilização das competências essenciais;
4. Resultados da competitividade estratégica.

As estratégias internacionais podem ser:
• Multilocal: as decisões são descentralizadas no nível da unidade comercial
estratégica de cada país, para que os produtos sejam criados sob medida;
• Transacional: a empresa busca, ao mesmo tempo, eficiência global e responsividade local.
• Vejamos as maneiras de entrada internacional e suas características:
• Exportação: possui custo alto e não há controle;
• Licenciamento (direito de fabricar algo): o custo é mais baixo, assim como o
risco. Não há controle e os retornos são baixos;
• Alianças estratégicas: custos, recursos e riscos compartilhados. Há problemas de integração, como entre os bancos Real e Santander;
• Aquisição de uma empresa: o acesso ao mercado é rápido, possui custo alto.
As negociações são complexas;
• Estabelecimento de nova subsidiária integral (greenfield venture): complexo,
costuma ser dispendioso, processo lento e com alto risco. O controle é máximo com bons retornos potenciais.
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Alianças Estratégicas
Quando pensamos no ambiente das empresas, normalmente só levamos em
conta a competição entre organizações em busca de mercado. No entanto, não é
sempre assim que “a banda toca”. Alianças estratégicas são comuns e fundamentais em alguns casos.
As parcerias entre empresas podem ser feitas para gerar benefícios aos participantes de forma geral (conhecimento de mercado, metodologia de atuação, ganho
de escala, etc.) ou até para combater especificamente uma terceira empresa.
A alta competitividade de um mercado globalizado exige a implementação desses institutos da colaboração e cooperação para que as empresas tenham condições
de se sustentarem e terem vida longa. Essas alianças geram mais especialização,
mais flexibilidade, mais rapidez na condução do negócio. É importante dizer que
essas alianças são feitas tanto em um plano nacional quanto internacional.
Podemos tipificar essas estratégias em 4 diferentes:
• Outsourcing: também conhecida como terceirização, é uma maneira de focar
nos negócios da empresa (atividades finalísticas), transferindo para empresas terceiras a execução de atividades-meio, ou seja, de atividades que não
são o negócio da empresa. Esse negócio da empresa é conhecido como core
business. Se a empresa produz sofás, em vez de produzir o couro, ela opta
por comprar esse couro. A empresa pode também transferir quase todo o
seu departamento financeiro para outra empresa, remunerando-a por esse
serviço. Fazendo isso, ela passa a ter uma estrutura mais enxuta, focada no
próprio negócio.
• Parcerias: são estabelecidos laços estreitos entre empresas, seja para um
curto prazo ou até de forma quase permanente.
• Joint Ventures: nesse caso, a aliança envolve o compartilhamento da propriedade de projetos ou operações.
• Integração vertical: uma das organizações passa a deter uma atividade específica que era desempenhada pela outra empresa.
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Princípios da Administração Estratégica: metodologia de elaboração do
pensamento estratégico
Ansoff foi um autor que discorreu sobre o tema em voga. Para ele, o planejamento estratégico baseia-se em 3 aspectos fundamentais: os problemas administrativos originados de situações operacionais, os processos que devem solucionar
esses problemas e as variáveis que os envolvem.
Quando as organizações interagem com o ambiente, há dois tipos diferentes de
comportamento:
• Operacional: aumento da eficiência nos processos de produção para obtenção
de lucros maiores;
• Estratégico: busca de melhorias ou substituições de produtos ou serviços
para que se alcance melhor participação (share – fatia) no mercado.
• No modelo Ansoff, temos os seguintes passos:
• Desenvolvimento de um plano estratégico (com os objetivos que se pretende
atingir de longo prazo);
• Estabelecimento de metas de curto prazo;
• Avaliação das condições internas da empresa e das oportunidades externas;
• Decisão da diversificação ou foco na competência principal, gerando dois caminhos possíveis;
–– Formulação de estratégias de competição;
–– Estratégias de diversificação.
• Para Hebert Simon, quando se soluciona um problema (e o planejamento parte de um problema), há quatro etapas:
1. Percepção de oportunidades ou necessidade de decidir;
2. Formulação de várias ações alternativas;
3. Avaliação das alternativas quantos aos resultados;
4. Escolha das alternativas que serão implantadas.
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Dentro desse contexto estratégico, independentemente da metodologia aplicada, alguns princípios sempre nortearão as ações da empresa. Vejamos.
Envolve o gerenciamento da estratégia de mercado e da organização e
do relacionamento entre os dois.
Tem como principal preocupação o gerenciamento da interface entre a
organização e o ambiente em que ela está inserida.

É governada pela busca incansável de oportunidades de negócios.

Reconhece as oportunidades que surgem no ambiente externo ou que
podem ser geradas na organização.
Necessita de assunção de riscos, de perseguição de oportunidades antes
de suas materializações.

Preferência pela invenção ou criação do futuro do que adaptar-se a ele.

Trabalho realizado pela organização como um todo.

Necessidade de integração dos horizontes de longo e curto prazo.

Na atuação dos gestores, objetivando o sucesso da organização, é sempre importante considerar a posição do concorrente para que sejam avaliadas as alternativas a serem utilizadas. Para a tomada de decisões, é preciso considerar os
seguintes aspectos:
• Avanços tecnológicos;
• Ambiente global;
• Novos jogadores (empresas);
• Novos produtos;
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• Novas dimensões de mercado;
• Novos clientes; e
• Estratégias de concorrentes.
Em outra abordagem, podemos definir os seguintes princípios do planejamento
estratégico:
• Inerência: é inseparável da empresa;
• Universalidade: deve envolver toda a empresa;
• Consolidação: deve ser um documento único;
• Provisão: deve prover a empresa daquilo que é necessário para o seu sucesso;
• Flexibilidade: capacidade de se adaptar.

Administração por Objetivos (APO)
Essa teoria representa uma importante mudança no foco empresarial. Em vez
de se preocuparem com as atividades-meio, os empresários passam a se preocupar
com as atividades-fim.
Atividades-meio: contas a pagar, contabilidade, recursos humanos, etc.
Atividades-fim: produção, vendas, prestação dos serviços.
Nesse sentido, o foco agora são os resultados, os objetivos, deixando de ser os
gastos ou os meios (processos e atividades) para atingir os objetivos. Podemos falar que, se antes se olhava para o “como”, hoje a atenção está voltada para o “por
que” e “para quê”.
As preocupações anteriores estavam na eficiência, na produtividade. Mas do
que adianta a empresa preocupar-se com isso e se esquecer da eficácia, do alcance
dos objetivos traçados?
O surgimento da APO ocorreu nos anos 50 do século passado, a partir da publicação de um livro acerca do tema, escrito por Peter Drucker.
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Na identificação e definição dos objetivos, participam gerentes e subordinados
em conjunto, que guiarão seus trabalhos a partir daquilo que foi definido. Assim,
esses objetivos servirão de base para que se construam indicadores ou padrões de
desempenho a fim de que se avalie o trabalho de todos dentro da organização. Ao
final, os resultados alcançados são comparados aos resultados esperados.
Além das avaliações, outro aspecto que ganha força na APO são as remunerações flexíveis, com gratificações vinculadas ao desempenho dos funcionários. Não
podemos nos esquecer que todos participam da definição dos objetivos que serão
cumpridos, compatibilizando-se os objetivos individuais com os organizacionais.
Vejamos como a APO trabalha:
1. Ocorre a reunião entre gerentes e subordinados, momento em que acontece
a negociação e formulação dos objetivos (com metas e resultados esperados)
de desempenho para os subordinados. Podemos dizer que se trata de um
processo consensual e participativo;
2. Após essa definição, há o comprometimento do gerente para que seja possível o cumprimento dos objetivos. Assim, o chefe irá proporcionar apoio, fornecendo os recursos necessários para que o funcionário possa trabalhar para
o alcance dos objetivos. Sendo assim, o gerente poderá cobrar os resultados,
já que está fornecendo os meios (treinamento, equipamentos) para tal cumprimento;
3. O funcionário trabalha na consecução dos objetivos, cobrando o fornecimento
dos meios prometidos;
4. De tempos em tempos, ocorrem reuniões entre gerente e subordinado para
avaliar o desempenho e como está o cumprimento dos objetivos;
5. Com essa avaliação, é possível fazer ajustes, os objetivos são reavaliados ou
redimensionados.
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2. Resumo da Aula
Níveis de Planejamento
Operacional
• curto prazo
• detalhado
• específico

Tático
• médio prazo
• - genérico
• elo entre os níveis

Estratégico
• longo prazo
• + abrangente
• + genérico

Conceitos
Missão: é a razão de ser e determina a identidade da empresa. Determina o
seu negócio.
Visão: expressa onde e como a organização pretende estar no futuro. A visão
envolve a imaginação, geralmente do dono, do presidente; um sonho não necessariamente atingível.

Estratégias na Matriz SWOT
1. SO: pontos fortes são utilizados para ter vantagem nas oportunidades – potencialidade de ataque. Direcionamento: desenvolvimento de produtos, de
mercados;
2. WO: pontos fracos são melhorados a partir das oportunidades – debilidade
de ataque. Direcionamento: crescimento, por meio de inovação, internacionalização;
3. ST: pontos fortes para evitar ou reduzir impactos das ameaças – defensibilidade da organização. Direcionamento: manutenção;
4. WT: a organização deve buscar a ordem para sair da situação de caos emergente – vulnerabilidade da organização. Direcionamento: sobrevivência.
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Ambiente Geral x Ambiente de Tarefa
• O ambiente geral (ou macroambiente) é o meio em que a organização está
situada. São variáveis desse ambiente: tecnologia, política, economia, leis,
demografia, ecologia, etc.
• O ambiente de tarefa (ou microambiente organizacional) refere-se àquilo que
influencia um segmento específico diretamente. São variáveis: consumidor,
fornecedor, concorrentes, reguladores, etc.

Matriz de Ansoff

Estratégias Competitivas Genéricas
• Diferenciação: tornar distinto o produto produzido ou serviço prestado com
relação à concorrência. Podem ser enfatizados a qualidade, o serviço em si, o
prestígio para o consumidor, o atendimento, o pós-venda, as instalações, etc.
• Liderança em custo: o objetivo é oferecer um produto mais barato:
• Foco: também chamado de concentração ou nicho, o foco é escolher um segmento do mercado e concentrar-se nele. A empresa opta por não entrar no
grande mercado, desenvolvendo habilidades apenas no segmento escolhido,
como produtos ou clientes bem específicos, ou mercados geográficos menores.
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QUESTÕES DE CONCURSO – LISTA I
1. (ESAF/DNIT/2013) Planejamento é uma ferramenta importante na condução
das organizações. Sobre esse tema, indique a opção correta.
a) O plano tático estabelece missão, produtos e serviços oferecidos pela organização.
b) O planejamento estratégico alcança apenas os níveis institucional e gerencial,
não contemplando orientações para o nível operacional.
c) O planejamento tático abrange toda a organização, definindo a sua relação com
o seu ambiente.
d) O plano operacional traduz o plano estratégico em ações especializadas, como
marketing, operações e outros.
e) Planejamento operacional define atividades e recursos que possibilitam a realização de objetivos estratégicos ou funcionais.

2. (ESAF/SUSEP/2010) Concebe-se que um processo de administração estratégica tem como fases principais a Formulação da Estratégia, a Operacionalização da
Estratégia e o Acompanhamento e Controle. Na última fase (acompanhamento e
controle), podemos afirmar que:
a) Deve identificar os culpados por possíveis falhas.
b) Deve fixar metas quantitativas e mensuráveis.
c) Deve permitir a realimentação necessária à correção de rumos.
d) Deve ter a imagem de um processo de auditoria, realizado de tempos em tempos.
e) Deve controlar para que a execução seja rigorosamente de acordo com o
planejado.

3. (ESAF/SUSEP/2010) Um planejamento é estratégico quando se dá ênfase ao
aspecto:
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a) De longo prazo dos objetivos e à análise global do cenário.
b) De prazo emergencial dos objetivos e à análise global do cenário.
c) De longo prazo dos objetivos e à análise da situação passada.
d) De médio prazo dos objetivos e à análise da situação atual.
e) De urgência dos objetivos e à análise da situação futura.
4. (ESAF/SUSEP/2010) Segundo Matias-Pereira, o alcance de resultados positivos
na implementação de planejamento estratégico, principalmente na administração
pública, depende das condições e formas para a sua concretização. Destacam-se as
abaixo listadas, com exceção de:
a) forma de envolvimento exclusivamente da alta direção, em especial do processo
de sensibilização.
b) demonstração de vontade política para a implementação.
c) a existência de mecanismos que monitoram tanto o plano quanto os elementos
contextuais que lhe deram origem.
d) capacidade de percepção das condições que sustentam e condicionam a viabilidade das ações planejadas.
e) nível de consciência das potencialidades e debilidades que o grupo que planeja
possui.
5. (ESAF/CGU/2012) Em seu sítio eletrônico, o Tribunal de Contas da União informa que sua principal atividade é o “controle externo da administração pública e da
gestão dos recursos públicos federais”. Ao assim proceder, de fato o TCU revela a
sua (o seu):
a) Meta.
b) Negócio.
c) Visão de futuro.
d) Objetivo.
e) Missão.
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6. (ESAF/RECEITA/FEDERAL/2012) Na questão abaixo, selecione a opção que melhor representa o conjunto das afirmações, considerando C para afirmativa correta
e E para afirmativa errada.
I. Objetivos estratégicos são afirmações amplas que descrevem onde as organizações desejam estar no futuro.
II. O planejamento estratégico consiste no estabelecimento de planos gerais que
moldam o destino da organização.
III. O planejamento estratégico é realizado no nível operacional.
a) E – E – C
b) C – E – E
c) C – C – E
d) C – E – C
e) E – C – E

7. (ESAF/RECEITA/FEDERAL/2012) Entre as opções abaixo, selecione a mais correta.
a) No nível institucional o planejamento envolve a determinação de objetivos departamentais e operacionais.
b) No nível intermediário o planejamento é tático e trata da alocação de recursos.
c) No nível intermediário o planejamento desdobra estratégias em planos operacionais.
d) No nível operacional o planejamento desdobra planos operacionais em planos
estratégicos.
e) No nível operacional o planejamento desdobra planos estratégicos em operacionais.

8. (ESAF/CVM/2010) Abaixo encontram-se arroladas seis fases do planejamento
organizacional. Após avaliá-las individualmente, ordene as conforme a sequência
em que elas devem ser executadas pela organização.
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Ao final, selecione a opção que expresse a ordem sequencial correta.
(1) Avaliação de objetivos e planos.
(2) Implantação.
(3) Avaliação do contexto.
(4) Definição dos meios de execução.
(5) Verificação de objetivos e planos disponíveis.
(6) Definição dos mecanismos de controle.
a) 1, 2, 3, 5, 6, 4
b) 3, 5, 4, 6, 2, 1
c) 4, 6, 5, 1, 3, 2
d) 5, 6, 1, 3, 4, 2
e) 3, 5, 1, 4, 6, 2

9. (ESAF/CVM/2010) Assinale a assertiva correta acerca da visão estratégica na
organização contemporânea.
a) As organizações definem sua missão e visão no nível estratégico, não se importando com o nível operacional.
b) Após conhecer a missão e a visão definidas pela cúpula, o nível operacional escolhe junto com a alta administração os objetivos e metas, bem como o plano tático
e estratégico.
c) O planejamento operacional é feito a partir do plano tático sem envolvimento
dos superiores.
d) O planejamento estratégico, definido pela alta direção, é passado para os gerentes que definem o planejamento tático com as metas a serem alcançadas.
e) Objetivos inalcançáveis são definidos pela alta direção.
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10. (ESAF/CVM/2010) As empresas são unidades que visam atingir determinados
objetivos específicos. A sua razão de ser e de existir é servir a esses objetivos, que
assumem várias funções, exceto:
a) servir como padrões para avaliar e controlar a atividade e os resultados da empresa.
b) servir para legitimar e justificar as atividades da empresa e a sua própria existência.
c) servir para garantir os reconhecimentos por metas alcançadas periodicamente.
d) servir como unidade de medida para verificar e comparar as atividades da empresa, ou ainda dos seus órgãos e pessoas.
e) sinalizar uma situação futura para orientar e balizar a atividade e o comportamento das pessoas para assegurar ação coletiva integrada.

11. (ESAF/MF/2012) São princípios do planejamento que compõem a administração estratégica, exceto:
a) Inerência.
b) Universalidade.
c) Fracionamento.
d) Previsão.
e) Flexibilidade.

GABARITO
1. e

7. b

2. c

8. e

3. a

9. b

4. a

10. c

5. b

11. c

6. c
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QUESTÕES COMENTADAS
1. (ESAF/DNIT/2013) Planejamento é uma ferramenta importante na condução
das organizações. Sobre esse tema, indique a opção correta.
a) O plano tático estabelece missão, produtos e serviços oferecidos pela organização.
b) O planejamento estratégico alcança apenas os níveis institucional e gerencial,
não contemplando orientações para o nível operacional.
c) O planejamento tático abrange toda a organização, definindo a sua relação com
o seu ambiente.
d) O plano operacional traduz o plano estratégico em ações especializadas, como
marketing, operações e outros.
e) Planejamento operacional define atividades e recursos que possibilitam a realização de objetivos estratégicos ou funcionais.

Letra e.
Vejamos os itens:
a) Esse é o plano estratégico;
b) O planejamento estratégico envolve toda a organização;
c) Esse é o plano estratégico;
d) O que faz isso é o plano tático;
e) Essa é a nossa resposta.

2. (ESAF/SUSEP/2010) Concebe-se que um processo de administração estratégica tem como fases principais a Formulação da Estratégia, a Operacionalização da
Estratégia e o Acompanhamento e Controle. Na última fase (acompanhamento e
controle), podemos afirmar que:
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a) Deve identificar os culpados por possíveis falhas.
b) Deve fixar metas quantitativas e mensuráveis.
c) Deve permitir a realimentação necessária à correção de rumos.
d) Deve ter a imagem de um processo de auditoria, realizado de tempos em tempos.
e) Deve controlar para que a execução seja rigorosamente de acordo com o
planejado.

Letra c.
Todo processo de controle, monitoramento e avaliação deve sempre buscar a retroalimentação, corrigindo os rumos da empresa. Esse processo é fundamental para
um novo planejamento. Um bom controle gera aprendizado para a empresa.

3. (ESAF/SUSEP/2010) Um planejamento é estratégico quando se dá ênfase
ao aspecto:
a) De longo prazo dos objetivos e à análise global do cenário.
b) De prazo emergencial dos objetivos e à análise global do cenário.
c) De longo prazo dos objetivos e à análise da situação passada.
d) De médio prazo dos objetivos e à análise da situação atual.
e) De urgência dos objetivos e à análise da situação futura.

Letra a.
Você pode até não saber quanto é dois mais dois, mas deve acertar essa questão!!!
Planejamento estratégico é longo prazo, é análise global, é generalista, é amplo.

4. (ESAF/SUSEP/2010) Segundo Matias-Pereira, o alcance de resultados positivos
na implementação de planejamento estratégico, principalmente na administração
pública, depende das condições e formas para a sua concretização. Destacam-se as
abaixo listadas, com exceção de:
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a) forma de envolvimento exclusivamente da alta direção, em especial do processo
de sensibilização.
b) demonstração de vontade política para a implementação.
c) a existência de mecanismos que monitoram tanto o plano quanto os elementos
contextuais que lhe deram origem.
d) capacidade de percepção das condições que sustentam e condicionam a viabilidade das ações planejadas.
e) nível de consciência das potencialidades e debilidades que o grupo que planeja
possui.

Letra a.
Um dos princípios da administração estratégica é a participação da organização
como um todo, ou seja, não se pode restringir a participação na alta direção.
Veja que, na letra “e”, foram utilizados os termos potencialidades e debilidades, que
podem ser substituídos respectivamente por forças e fraquezas.

5. (ESAF/CGU/2012) Em seu sítio eletrônico, o Tribunal de Contas da União informa que sua principal atividade é o “controle externo da administração pública e da
gestão dos recursos públicos federais”. Ao assim proceder, de fato o TCU revela a
sua (o seu):
a) Meta.
b) Negócio.
c) Visão de futuro.
d) Objetivo.
e) Missão.
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Letra b.
Essa é uma tradução do negócio do TCU, ou seja, a principal atividade realizada
pela Corte de Contas. Também podemos chamar de atividade-fim do órgão/empresa, que em inglês chamamos poussinescos. Nos últimos anos, ficou comum as
empresas terceirizarem suas atividades-meio (contas a pagar, algumas atividades
de recursos humanos) para que elas pudessem focar no seu core-business, no seu
negócio principal.
Vamos relembrar os demais conceitos:
Missão: é a razão de ser e determina a identidade da empresa. Determina o negócio da empresa. Normalmente é definida com “os pés no chão”. A determinação
da missão irá mostrar para o público como a empresa pretende se posicionar no
mercado.
Visão: consiste num macro-objetivo não quantificável, expressa onde e como a organização pretende estar no futuro. Toda visão possui componente racional, a partir
da análise ambiental, e um componente emocional, sendo produto da imaginação,
geralmente do dono, do presidente; um sonho não necessariamente atingível.
Objetivo: são os resultados que a empresa busca alcançar.
Meta: quantificam os objetivos para que depois os resultados sejam medidos de
acordo com os indicadores, possibilitando a avaliação na etapa de controle.

6. (ESAF/RECEITA/FEDERAL/2012) Na questão abaixo, selecione a opção que melhor representa o conjunto das afirmações, considerando C para afirmativa correta
e E para afirmativa errada.
I. Objetivos estratégicos são afirmações amplas que descrevem onde as organizações desejam estar no futuro.
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II. O planejamento estratégico consiste no estabelecimento de planos gerais que
moldam o destino da organização.
III. O planejamento estratégico é realizado no nível operacional.
a) E – E – C
b) C – E – E
c) C – C – E
d) C – E – C
e) E – C – E

Letra c.
Vejamos os itens:
I) Item certo. Como são estratégicos, são amplos, sempre com o olhar de futuro.
Qual resultado eu espero obter? O objetivo responde.
II) Item certo. De fato, os planos (documentos gerados a partir de um planejamento) objetivam moldar o destino da empresa, ou seja, fazer com que ela chegue ao
futuro de uma maneira imaginada. Sem o plano, a empresa irá chegar ao futuro à
la Zeca Pagodinho: “deixe a vida me levar”. No caso é deixe o mercado (clientes,
concorrentes) me levar.
III) Oi? Tá louco, mano? Estratégico – longo prazo; operacional – curto prazo.
Item errado.

7. (ESAF/RECEITA/FEDERAL/2012) Entre as opções abaixo, selecione a mais correta.
a) No nível institucional o planejamento envolve a determinação de objetivos departamentais e operacionais.
b) No nível intermediário o planejamento é tático e trata da alocação de recursos.
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c) No nível intermediário o planejamento desdobra estratégias em planos operacionais.
d) No nível operacional o planejamento desdobra planos operacionais em planos
estratégicos.
e) No nível operacional o planejamento desdobra planos estratégicos em operacionais.

Letra b.
Planejamento Operacional: o próprio nome já nos ajuda a entender. Este planejamento é feito no nível das operações das empresas ou dos órgãos. E o que isso
quer dizer? Significa falar que esse é o planejamento das rotinas de trabalho, os
manuais de procedimento, envolvendo atividades isoladas diárias, de curto prazo.
Planejamento Tático (Gerencial/Funcional/Intermediário: mais abrangente
que o planejamento operacional, o nível tático envolve decisões de departamento,
reunindo conjunto de atividades, em vez de atividades isoladas. Possui um prazo
médio, geralmente 1 a 3 anos.
Planejamento Estratégico (Institucional): é o planejamento mais amplo de
todos, sendo projetado para o longo prazo, cerca de 5 anos. Mas atenção: não
fique preso a esses prazos. Cada empresa ou órgão pode possuir peculiaridades
que determinem, por exemplo, um planejamento estratégico de 10 anos. No planejamento estratégico, a empresa é vista em sua totalidade, sendo definido pela
cúpula administrativa, embora possa haver participação do baixo escalão (todos os
funcionários) da empresa na formulação.

Vejamos os itens:
a) Nível institucional é o nível organizacional, ou seja, o nível estratégico. Item
errado;
b) Essa é a nossa resposta. O tático está no intermediário e define a alocação
de recursos;
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c) Nesse nível, as estratégias são desdobradas em planos táticos;
d) Não há esse tipo de desdobramento. É preciso mencionar que existe uma hierarquia entre os 3 níveis. Dessa forma, o planejamento operacional deve seguir o
planejamento tático, e ambos deverão obedecer ao planejamento estratégico;
e) Nesse nível, são planos táticos que são desdobrados em planos operacionais.

8. (ESAF/CVM/2010) Abaixo encontram-se arroladas seis fases do planejamento
organizacional. Após avaliá-las individualmente, ordene as conforme a sequência
em que elas devem ser executadas pela organização.
Ao final, selecione a opção que expresse a ordem sequencial correta.
(1) Avaliação de objetivos e planos.
(2) Implantação.
(3) Avaliação do contexto.
(4) Definição dos meios de execução.
(5) Verificação de objetivos e planos disponíveis.
(6) Definição dos mecanismos de controle.
a) 1, 2, 3, 5, 6, 4
b) 3, 5, 4, 6, 2, 1
c) 4, 6, 5, 1, 3, 2
d) 5, 6, 1, 3, 4, 2
e) 3, 5, 1, 4, 6, 2

Letra e.
Vamos entender a lógica do processo, isto é, qual é a ordem que devemos seguir
no planejamento organizacional: primeiro, eu avalio o contexto, ou seja, faço um
diagnóstico daquilo que está acontecendo à minha volta. Qual é a situação atual?
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Em que momento estamos? Opção 3. A partir dessa avaliação, temos condições
de saber quais são os objetivos e planos possíveis para serem traçados pela organização. A partir de um dado contexto, o que posso objetivar de forma factível?
O que posso planejar de forma executável? Nesse sentido, primeiro eu verifico a
disponibilidade, depois eu avalio aquilo que está disponível para implantar. Opção 5
e opção 1. Com os planos aprovados, eu devo olhar para a execução e determinar
como ela ocorrerá. Como meu plano será implantado? Opção 4. Definidos os planos
e objetivos em um dado contexto, a maneira de execução, é preciso definir o modo
de efetuar o controle. Que mecanismos vou utilizar para monitorar meu plano? Opção 6. Por fim, com tudo isso definido, é “mãos a obris”, como dizia o Mussum, ou
seja, é hora de implementar, de executar. Opção 2.

9. (ESAF/CVM/2010) Assinale a assertiva correta acerca da visão estratégica na
organização contemporânea.
a) As organizações definem sua missão e visão no nível estratégico, não se importando com o nível operacional.
b) Após conhecer a missão e a visão definidas pela cúpula, o nível operacional escolhe junto com a alta administração os objetivos e metas, bem como o plano tático
e estratégico.
c) O planejamento operacional é feito a partir do plano tático sem envolvimento
dos superiores.
d) O planejamento estratégico, definido pela alta direção, é passado para os gerentes que definem o planejamento tático com as metas a serem alcançadas.
e) Objetivos inalcançáveis são definidos pela alta direção.
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Letra b.
Vejamos os itens:
a) O nível operacional é fundamental, pois é nesse nível que as coisas acontecem
de fato, é a rotina da organização;
b) A participação do nível operacional na definição de objetivos e metas é fundamental, pois são eles que irão executar os planos, são eles que conhecem a fundo
as limitações existentes;
c) Os superiores devem se envolver, já que eles possuem uma visão abrangente
essencial para o processo;
d) O processo é mais flexível. A participação de todos é fundamental. Além disso,
metas são definidas tendo em vista uma visão mais abrangente;
e) Objetivos inalcançáveis não podem ser traçados por ninguém. Tudo tem que ser
factível, atingível. A montadora de carros chinesa não pode objetivar ser a maior do
mundo em pouco tempo. Existem empresas consolidadas no setor. Por outro lado,
objetivos pouco ambiciosos devem ser descartados. A empresa precisa olhar para
frente, para melhorias.

10. (ESAF/CVM/2010) As empresas são unidades que visam atingir determinados
objetivos específicos. A sua razão de ser e de existir é servir a esses objetivos, que
assumem várias funções, exceto:
a) Servir como padrões para avaliar e controlar a atividade e os resultados da empresa.
b) Servir para legitimar e justificar as atividades da empresa e a sua própria
existência.
c) Servir para garantir os reconhecimentos por metas alcançadas periodicamente.
d) Servir como unidade de medida para verificar e comparar as atividades da
empresa, ou ainda dos seus órgãos e pessoas.
e) Sinalizar uma situação futura para orientar e balizar a atividade e o comportamento das pessoas para assegurar ação coletiva integrada.
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Letra c.
Vejamos os itens.
a) Se a empresa não tem objetivos traçados, ao final de um determinado período,
ela não terá o que avaliar, não terá padrões esperados de desempenho;
b) De fato, os objetivos, quando traçados e alcançados, legitimam a razão de ser
da empresa, que está no mercado para gerar lucros e desenvolver a sua atividade
finalística;
c) Metas são desdobramentos de objetivos. Não existe essa questão de que o foco
é garantir o reconhecimento por metas cumpridas. As metas apenas auxiliam no
cumprimento dos objetivos;
d) Parecido com o item “a”. É uma forma de poder medir como estão andando as
atividades da empresa;
e) É uma forma de dar rumo à empresa, e fazer com que todos trabalhem na mesma direção.

11. (ESAF/MF/2012) São princípios do planejamento que compõem a administração estratégica, exceto:
a) Inerência.
b) Universalidade.
c) Fracionamento.
d) Previsão.
e) Flexibilidade.
Letra c.
Vamos lá. O planejamento precisa ser flexível para adaptar-se às novas realidades?
Sim. Precisa ser universal (abrangente)? Sim. Precisa prever situações (cenários)?
Sim. Precisa ser inerente (com unidade, fazendo parte da organização)? Sim. O
fracionamento é que está errado. O planejamento deve ser algo consolidado.
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QUESTÕES QUE FORAM COMENTADAS EM AULA
1. (ESAF/MF/2013) Relacione as duas colunas e a seguir assinale a opção que representa a sequência de relacionamento correta.
1. Controle Estratégico
2. Controle Tático
3. Controle Operacional
( ) Ênfase na eficácia.
( ) Focaliza articulação interna.
( ) Ênfase na eficiência.
( ) Aborda toda a organização.
( ) Focaliza o ambiente externo.
( ) Aborda cada departamento.
a) 3 – 2 – 2 – 3 – 1 – 3
b) 1 – 3 – 1 – 2 – 3 – 2
c) 2 – 1 – 2 – 3 – 1 – 1
d) 2 – 1 – 3 – 1 – 3 – 3
e) 1 – 2 – 3 – 1 – 1 – 2
2. (ESAF/DNIT/2013) No processo de definição da ideologia da organização onde
se declara Missão, Visão, Negócio e Valores, são aplicados conceitos inerentes a
cada um dos componentes da ideologia.
Indique o componente da ideologia organizacional que deve ser considerado “a razão de existir da organização”.
a) Negócio.
b) Missão.
c) Propósitos.
d) Valores.
e) Visão.
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3. (ESAF/CGU/2012) Acerca dos conceitos de gestão estratégica e planejamento
estratégico, é correto afirmar que
a) o conceito de gestão estratégica é mais amplo que o de planejamento estratégico.
b) problemas rotineiros e previsíveis constituem objeto principal do planejamento
estratégico.
c) o conceito de planejamento estratégico é mais amplo que o de gestão estratégica.
d) problemas rotineiros e previsíveis constituem objeto principal da gestão estratégica.
e) ambos os conceitos se equivalem, podendo ser tidos como sinônimos.

4. (ESAF/MF/2013) Assinale a opção que apresenta exemplos de forças externas e
internas, respectivamente, e que fazem pressão para que as mudanças organizacionais aconteçam.
a) Concorrência e pressões por melhores condições de trabalho.
b) Sistema de controle de autoridade e estrutura informal.
c) Concorrência e novas tecnologias de mercado.
d) Estrutura informal e pressões por melhores salários.
e) Mudanças nas leis e desejos e necessidades de clientes.

5. (ESAF/CGU/2012) Como ensina a Análise SWOT, nos casos em que, da combinação entre ambientes e variáveis resultar a predominância simultânea de pontos
fortes e de ameaças, espera-se que a organização se decida pela(o):
a) Sobrevivência.
b) Desenvolvimento.
c) Manutenção.
d) Crescimento.
e) Confrontação.
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6. (ESAF/CVM/2010) Assinale a única opção que não pode ser considerada como
fase do processo de controle.
a) Análise do cenário.
b) Estabelecimento de padrões.
c) Observação do desempenho.
d) Comparação do desempenho aferido com o padrão estabelecido.
e) Ação corretiva.

7. (ESAF/MF/2013) Sobre planejamento estratégico, é correto afirmar:
( ) é um processo sistêmico, dinâmico e contínuo.
( ) é embasado essencialmente nos problemas e desafios da organização.
( ) é um processo de determinação de objetivos estratégicos da organização.
a) C – C – E
b) C – E – C
c) E – C – E
d) C – C – C
e) E – E – E

8. (ESAF/CGU/2012) Entre as diversas Escolas do Pensamento Estratégico, uma
delas possui caráter abrangente e eclético, segundo o qual, para cada período ou
situação de contexto, a organização deve adotar uma determinada estrutura de
formação de estratégias, em função da alternância entre estabilidade e necessidade de transformação. Trata-se da
a) Escola do Design.
b) Escola Empreendedora.
c) Escola Ambiental.
d) Escola da Configuração.
e) Escola do Planejamento.
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9. (ESAF/ANA/2009) Segundo Henry Mintzberg, são dez as escolas de planejamento estratégico: design, planejamento, posicionamento, empreendedora, cognitiva,
aprendizado, poder, cultural, ambiental e configuração. Relacione as colunas na
tabela abaixo e selecione a opção que representa a sequência encontrada.

1. Design
2. Planejamento

3. Posicionamento
4. Empreendedora
5. Cognitiva
6. Aprendizado

7. Poder

8. Cultural
9. Ambiental

10. Configuração

[] Formação da estratégia como um processo emergente em que o sistema
coletivo é que aprende.
[] Formação da estratégia como um processo reativo ao meio ambiente, em
que se apresenta para a organização como um grupo de forças contra as
quais ela precisa reagir.
[] Formação da estratégia como um processo de concepção, onde o controle permanece nas mãos do CEO (chief executive officer) que mantém o
processo de maneira informal e simples.
[] Formação da estratégia como um processo analítico para lidar com posições de mercado no geral e de forma reconhecível.
[] Formação da estratégia como um processo de transformação que interrompe períodos de estabilidade.
[] Formação da estratégia como um processo formal dividido em etapas,
que são apresentadas na forma de listas de verificação.
[] Formação da estratégia como um processo visionário definido pelo CEO
como uma percepção da direção que a empresa deve seguir no longo prazo; aí é que reside o seu ponto fraco devido à concentração no comportamento de um único indivíduo.
[] Formação da estratégia como um processo mental como formas de enxergar conceitos, mapas, esquemas e estruturas.
[] Formação da estratégia como um processo coletivo baseado nas crenças
e interpretações comuns a todos os membros da organização.
[] Formação da estratégia como um processo de negociação por meio do
exercício da influência para negociar estratégias favoráveis a certos interesses. Seu ponto fraco é desconsiderar aspectos como a cultura da empresa e o exercício da liderança.

a) 5, 10, 4, 3, 7, 6, 8, 2, 9, 1
b) 6, 9, 1, 3, 10, 2, 4, 5, 8, 7
c) 2, 4, 3, 5, 10, 6, 8, 7, 9, 1
d) 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 3, 4, 1
e) 5, 9, 2, 3, 8, 1, 4, 6, 10, 7
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10. (ESAF/DNIT/2013) Planejamento é uma ferramenta importante na condução
das organizações. Sobre esse tema, indique a opção correta.
a) O plano tático estabelece missão, produtos e serviços oferecidos pela organização.
b) O planejamento estratégico alcança apenas os níveis institucional e gerencial,
não contemplando orientações para o nível operacional.
c) O planejamento tático abrange toda a organização, definindo a sua relação com
o seu ambiente.
d) O plano operacional traduz o plano estratégico em ações especializadas, como
marketing, operações e outros.
e) Planejamento operacional define atividades e recursos que possibilitam a realização de objetivos estratégicos ou funcionais.

11. (ESAF/SUSEP/2010) Concebe-se que um processo de administração estratégica tem como fases principais a Formulação da Estratégia, a Operacionalização da
Estratégia e o Acompanhamento e Controle. Na última fase (acompanhamento e
controle), podemos afirmar que:
a) deve identificar os culpados por possíveis falhas.
b) deve fixar metas quantitativas e mensuráveis.
c) deve permitir a realimentação necessária à correção de rumos.
d) deve ter a imagem de um processo de auditoria, realizado de tempos em tempos.
e) deve controlar para que a execução seja rigorosamente de acordo com o
planejado.

12. (ESAF/SUSEP/2010) Um planejamento é estratégico quando se dá ênfase ao
aspecto:
a) de longo prazo dos objetivos e à análise global do cenário.
b) de prazo emergencial dos objetivos e à análise global do cenário.
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c) de longo prazo dos objetivos e à análise da situação passada.
d) de médio prazo dos objetivos e à análise da situação atual.
e) de urgência dos objetivos e à análise da situação futura.

13. (ESAF/SUSEP/2010) Segundo Matias-Pereira, o alcance de resultados positivos
na implementação de planejamento estratégico, principalmente na administração
pública, depende das condições e formas para a sua concretização. Destacam-se as
abaixo listadas, com exceção de:
a) forma de envolvimento exclusivamente da alta direção, em especial do processo
de sensibilização.
b) demonstração de vontade política para a implementação.
c) a existência de mecanismos que monitoram tanto o plano quanto os elementos
contextuais que lhe deram origem.
d) capacidade de percepção das condições que sustentam e condicionam a viabilidade das ações planejadas.
e) nível de consciência das potencialidades e debilidades que o grupo que planeja
possui.

14. (ESAF/CGU/2012) Em seu sítio eletrônico, o Tribunal de Contas da União informa que sua principal atividade é o “controle externo da administração pública e da
gestão dos recursos públicos federais”. Ao assim proceder, de fato o TCU revela a
sua (o seu):
a) Meta.
b) Negócio.
c) Visão de futuro.
d) Objetivo.
e) Missão.
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15. (ESAF/RECEITA/FEDERAL/2012) Na questão abaixo, selecione a opção que melhor representa o conjunto das afirmações, considerando C para afirmativa correta
e E para afirmativa errada.
I. Objetivos estratégicos são afirmações amplas que descrevem onde as organizações desejam estar no futuro.
II. O planejamento estratégico consiste no estabelecimento de planos gerais que
moldam o destino da organização.
III. O planejamento estratégico é realizado no nível operacional.
a) E – E – C
b) C – E – E
c) C – C – E
d) C – E – C
e) E – C – E

16. (ESAF/RECEITA/FEDERAL/2012) Entre as opções abaixo selecione a mais correta.
a) No nível institucional o planejamento envolve a determinação de objetivos departamentais e operacionais.
b) No nível intermediário o planejamento é tático e trata da alocação de recursos.
c) No nível intermediário o planejamento desdobra estratégias em planos operacionais.
d) No nível operacional o planejamento desdobra planos operacionais em planos
estratégicos.
e) No nível operacional o planejamento desdobra planos estratégicos em operacionais.

17. (ESAF/CVM/2010) Abaixo encontram-se arroladas seis fases do planejamento
organizacional. Após avaliá-las individualmente, ordene as conforme a sequência
em que elas devem ser executadas pela organização.
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Ao final, selecione a opção que expresse a ordem sequencial correta.
(1) Avaliação de objetivos e planos.
(2) Implantação.
(3) Avaliação do contexto.
(4) Definição dos meios de execução.
(5) Verificação de objetivos e planos disponíveis.
(6) Definição dos mecanismos de controle.
a) 1, 2, 3, 5, 6, 4
b) 3, 5, 4, 6, 2, 1
c) 4, 6, 5, 1, 3, 2
d) 5, 6, 1, 3, 4, 2
e) 3, 5, 1, 4, 6, 2

18. (ESAF/CVM/2010) Assinale a assertiva correta acerca da visão estratégica na
organização contemporânea.
a) As organizações definem sua missão e visão no nível estratégico, não se importando com o nível operacional.
b) Após conhecer a missão e a visão definidas pela cúpula, o nível operacional escolhe junto com a alta administração os objetivos e metas, bem como o plano tático
e estratégico.
c) O planejamento operacional é feito a partir do plano tático sem envolvimento
dos superiores.
d) O planejamento estratégico, definido pela alta direção, é passado para os gerentes que definem o planejamento tático com as metas a serem alcançadas.
e) Objetivos inalcançáveis são definidos pela alta direção.
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19. (ESAF/CVM/2010) As empresas são unidades que visam atingir determinados
objetivos específicos. A sua razão de ser e de existir é servir a esses objetivos, que
assumem várias funções, exceto:
a) servir como padrões para avaliar e controlar a atividade e os resultados da empresa.
b) servir para legitimar e justificar as atividades da empresa e a sua própria
existência.
c) servir para garantir os reconhecimentos por metas alcançadas periodicamente.
d) servir como unidade de medida para verificar e comparar as atividades da empresa, ou ainda dos seus órgãos e pessoas.
e) sinalizar uma situação futura para orientar e balizar a atividade e o comportamento das pessoas para assegurar ação coletiva integrada.

20. (ESAF/MF/2012) São princípios do planejamento que compõem a administração estratégica, exceto:
a) Inerência.
b) Universalidade.
c) Fracionamento.
d) Previsão.
e) Flexibilidade.
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QUESTÕES DE CONCURSOS – LISTA II
21. (ESAF/MTUR/2014) “As organizações não operam na base da improvisação
e nem funcionam ao acaso. Nada é deixado ao sabor dos ventos. Elas requerem
planejamento para todas as suas operações e atividades, principalmente quando
operam em ambientes dinâmicos, complexos e competitivos.”
(Chiavenato, 2003, Administração dos Novos Tempos, p.209).
Analise as aﬁrmativas que se seguem e assinale a opção correta.
I. O planejamento estratégico é uma forma de aprendizagem organizacional já que
é uma tentativa constante de aprender a se ajustar ao ambiente.
II. O planejamento estratégico é um processo de construção de consenso já que
se torna um meio de atender à diversidade dos interesses e às necessidades dos
parceiros envolvidos, na direção que melhor convenha a todos.
III. A viabilidade externa, a capacidade interna e a visão compartilhada são parâmetros do planejamento estratégico traduzidos pela deﬁnição do que é necessário
e possível; o que a organização é capaz de fazer; e qual o futuro desejado para a
organização.
a) Somente II está correta.
b) Somente I e II estão corretas.
c) Somente I e III estão corretas.
d) Somente II e III estão corretas.
e) I, II e III estão corretas.

22. (ESAF/MPOG/GESTOR/2013) Existe uma ampla literatura sobre os princípios e
processos da abordagem e do planejamento estratégico. Acerca do Planejamento
Estratégico, pode-se fazer as afirmações abaixo, exceto:
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a) as organizações utilizam o Planejamento Estratégico para realizar seu próprio
diagnóstico baseado na sua atuação histórica, destacando as conquistas passadas,
proporcionando, assim, uma maior segurança do que fizeram de modo que possam
repetir essas experiências no futuro, garantindo, dessa forma, sua sobrevivência.
b) estratégia pode ser definida como sendo o caminho que a organização irá perseguir para efetivar a sua participação no ambiente e planejamento estratégico como
sendo preliminarmente interessado nas relações entre a organização e o meio ambiente, suas implicações com os procedimentos operacionais.
c) o planejamento estratégico pode ser entendido como uma metodologia gerencial que objetiva proporcionar aos tomadores de decisão uma estrutura que permita o exame do ambiente em que atua a organização.
d) o planejamento é fundamentalmente compreendido como um exercício intelectual em que os processos estão concentrados na disponibilidade dos recursos como
forma de antecipar o futuro.
e) o planejamento estratégico pode ser entendido como uma condução disciplinada de esforços para produzir decisões e ações fundamentais para conduzir a organização aonde ela deseja chegar.
23. (ESAF/TESOURO NACIONAL/2013) Partindo do princípio de que a estratégia
é a deﬁnição do melhor futuro para a sua equipe ou organização, o mapeamento
da rota para alcançá-lo e a sua clara comunicação, analise as assertivas a seguir
classiﬁcando-as como verdadeiras(V) ou falsas(F). Ao ﬁnal, assinale a opção que
contenha a sequência correta.
( ) A estratégia é um exercício teórico.
( ) É importante que, na formulação da estratégia, a organização escolha o maior
número de prioridades possível.
( ) A estratégia precisa ser ﬂexível e ágil para aproveitar as novas oportunidades e
minimizar novas ameaças.
( ) A estratégia deve ser considerada altamente conﬁdencial.
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

82 de 99

ADMINISTRAÇÃO GERAL
Planejamento Estratégico
Prof. Vinícius Ribeiro

a) V, V, V, F
b) F, F, V, F
c) V, V, F, V
d) V, V, F, F
e) F, F, V, V
24. (ESAF/MPOG/APO/2010) Sobre o tema “planejamento estratégico”, é correto
afirmar:
a) a análise das ameaças e oportunidades do ambiente externo da organização é
mais importante que a análise dos pontos fracos e fortes de seu ambiente interno.
b) é um processo que abrange a organização de forma sistêmica, compreendendo
todas as suas potencialidades e capacidades.
c) os conceitos de missão e visão se equivalem, podendo um substituir o outro.
d) conta, atualmente, com uma metodologia padronizada para aplicação nas diversas organizações, sejam elas públicas ou privadas.
e) uma vez iniciado, pode ser revisto apenas de ano em ano, desde que tais revisões tenham sido previstas em sua formatação original.
25. (ESAF/ANAC/2016) A respeito da elaboração do planejamento organizacional,
analise as afirmativas abaixo, classificando-as em verdadeiras (V) e falsas (F), e,
em seguida, assinale a opção que contenha a sequência correta.
( ) O Planejamento Estratégico Situacional (PES) propõe a avaliação da efetividade
de um projeto governamental, analisando sua viabilidade por meio das dimensões
de governabilidade e capacidade de governo.
( ) Existem três tipos de planejamento: o estratégico, o tático e o operacional.
( ) O planejamento estratégico define metas e planos para todos os níveis gerenciais da organização.
( ) O elemento do planejamento estratégico que define a razão de ser da organização é denominado missão.
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a) V, F, V, F
b) F, V, F, V
c) V, V, F, V
d) F, F, V, V
e) F, V, F, F

26. (ESAF/ANAC/2016) Considerando o processo de planejamento estratégico de
uma organização, analise as assertivas abaixo e defina qual a opção correta.
I. A missão é uma orientação atemporal que exprime o propósito, a razão de ser ou
o motivo da existência de uma organização.
II. A missão é uma orientação temporal que exprime o propósito, a razão de ser ou
o motivo da existência de uma organização.
III. A missão é uma orientação temporal que determina aonde a organização deseja chegar.
a) apenas I e II
b) apenas II e III
c) apenas I e III
d) apenas I
e) apenas II

27. (ESAF/ANAC/2016) Uma estratégia bem implantada é constituída de objetivos
simples, consistentes e de longo prazo que devem, exceto:
a) ser identificados e compreendidos.
b) gerar compromisso da parte dos colaboradores na organização.
c) ser perseguidos tenazmente durante sua existência.
d) refletir uma avaliação objetiva dos recursos internos da organização.
e) estar em grande número para atingir todas as áreas da organização.
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28. (ESAF/ANAC/2016) Uma ferramenta bastante utilizada na formulação de estratégias é a matriz SWOT (S ─ Strengths, W ─ Weaknesses, O ─ Opportunities e
T ─ Threats). Nesse sentido, assinale a opção que está correta.
a) A matriz SWOT confronta as ameaças e as oportunidades do ambiente com as
forças e as fraquezas da organização, gerando insumos para as estratégias da organização.
b) O principal objetivo da matriz SWOT é permitir um olhar objetivo sobre as ameaças que compõem seu negócio, isso possibilita que você possa desenvolver e firmar bem sua estratégia empresarial.
c) No processo de elaboração de estratégias competitivas, as empresas devem
analisar, de forma secundária, os aspectos relativos ao ambiente externo.
d) A oportunidade consiste em uma circunstância que, se bem explorada no ambiente organizacional, contribui para a redução da competitividade estratégica.
e) A capacidade de inovação no ambiente organizacional é considerada uma ameaça à estratégia competitiva de uma empresa, visto que desestabiliza as estratégias
elaboradas.

29. (ESAF/ANAC/2016) A respeito das teorias sobre as escolas de planejamento
estratégico, assinale a opção correta.
a) A Escola do Design contribuiu com o desenvolvimento de conceitos como objetivos, metas, estratégias, criação de valor, planos operacionais, entre outros.
b) Para a Escola Empreendedora, a estratégia é formulada como um processo mental como forma de enxergar conceitos, mapas, esquemas e estruturas.
c) Na Escola de Aprendizado, a formulação da estratégia é tratada como um processo emergente.
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d) A Escola do Poder considera aspectos como a cultura da organização e o exercício da liderança.
e) Para a Escola de Configuração, a formulação da estratégia é um processo coletivo baseado nas crenças e nas interpretações comuns a todos os membros da
organização.

30. (ESAF/ANAC/2016) Combinando as diferentes dimensões conceituais, pode-se
afirmar que o Plano Estratégico pode ser formulado nos seguintes termos, exceto:
a) modelo de decisões coerente, unificador e integrador.
b) meio de estabelecer o propósito da organização em termos de seus objetivos de
longo prazo, programas de ação e prioridades de alocação de recursos.
c) resposta consistente às oportunidades, às ameaças, às forças e às fraquezas
com a finalidade de alcançar e manter um alto desempenho.
d) critério para igualar as tarefas gerenciais dos níveis corporativo, de negócios e
funcionais.
e) um desdobramento em planos táticos e operacionais, de acordo com a complexidade da organização.

31. (ESAF/ANAC/2016) Obtém-se competitividade estratégica quando uma empresa
a) consegue implementar de forma exógena uma estratégia de criação de postos
de trabalho.
b) eleva o valor de seus produtos para atender a seus custos operacionais.
c) consegue formular e implantar com sucesso uma estratégia de criação de valor.
d) consegue formular instrumentos de regulação interna idênticos aos de empresas concorrentes.
e) reduz significativamente o valor inerente ao retorno do alcance de seus objetivos e metas.
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32. (ESAF/ANAC/2016) O processo de administração estratégica
a) é o conjunto completo de compromissos, decisões e ações necessários para que
a empresa obtenha vantagem competitiva e retorno acima da média.
b) é o conjunto completo de decisões e ações inerentes à formação do brainware
necessário para que a empresa obtenha avaliações corporativas acima da média.
c) é o conjunto de instrumentos normativos, rotinas e discussões necessários para
que a empresa obtenha vantagem competitiva e retorno acima da média.
d) é o esforço focado em compromissos, decisões e formalizações necessários para
que a empresa obtenha vantagem competitiva setorizada.
e) é o conhecimento inerente a decisões estruturantes necessárias para que a empresa mantenha seu equilíbrio operacional.

33. (ESAF/ANAC/2016) Segundo PORTER (1996), é uma ameaça para a empresa,
a possibilidade da entrada de novos concorrentes capazes de brigar para ganhar
maior participação no mercado. Como meio de defesa, uma empresa precisa estar,
constantemente, analisando o mercado e implantando barreiras de entrada, para
reduzir essa ameaça. Segundo o autor, temos oito tipos de barreira de entrada.
Sobre as barreiras e seus significados, assinale a opção incorreta.
a) Desvantagem de custo independente da escala – redução de custo unitário à
medida que aumentamos a quantidade produzida, forçando o concorrente a produzir em larga escala e tornando, para ele, uma operação de alto risco.
b) Diferenciação do produto – a empresa que já está atuando no mercado possui
uma marca mais consolidada, e, muitas vezes, já ganhou fidelidade ou lealdade
dos consumidores, gerando para o concorrente custos adicionais com publicidade
e ações para passar a fase da experimentação e quebrar o vínculo criado com a
marca existente.
c) Necessidades de capital – torna-se uma barreira de entrada quando é necessário grande investimento para iniciar o negócio.
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

87 de 99

ADMINISTRAÇÃO GERAL
Planejamento Estratégico
Prof. Vinícius Ribeiro

d) Acesso aos canais de distribuição – a empresa concorrente precisa criar seus
próprios canais de distribuição para que seu produto chegue ao consumidor.
e) Retaliação prevista – os concorrentes já existentes podem responder com rigor
ao novo concorrente, com ações do tipo baixa no preço, por exemplo.

34. (ESAF/ESAF/2015) A análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and
Threats) é utilizada para identificar os pontos fortes e fracos de uma organização,
assim como as oportunidades e ameaças às quais a mesma está exposta. Associe
cada um dos quatro exemplos de indicadores abaixo com o respectivo elemento
SWOT, considerando uma empresa que exporta mais de 80% de sua produção.
Indicador
I – Necessidade de capacitação da equipe
II – Desvalorização cambial
III – Valorização cambial
IV – Diferencial competitivo do produto
Elemento SWOT
S – Força
W – Fraqueza
O – Oportunidade
T – Ameaça
Assinale a opção que contém a associação correta.
a) I-W; II-T; III-O; IV-S
b) I-W; II-O; III-T; IV-S
c) I-O; II-W; III-S; IV-T
d) I-O; II-T; III-S; IV-W
e) I-O; II-W; III-T; IV-S
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35. (ESAF/MF/2013) A Análise de Negócio é uma ampla categoria de aplicações e
técnicas para:
a) reunir, armazenar, analisar e compilar dados, com o objetivo de ajudar os fornecedores da empresa a tomarem melhores decisões técnicas e operacionais.
b) reunir, armazenar, analisar e fornecer acesso aos dados, com o objetivo de ajudar os usuários da empresa a tomarem melhores decisões comerciais e estratégicas.
c) racionalizar, priorizar, quantificar e fornecer acesso aos dados, com o objetivo
de municiara empresa de instrumentos de tecnologia da informação capazes de
otimizar o processo decisório de marketing.
d) reunir, normalizar, analisar e sistematizar acesso às rotinas, com o objetivo de
ajudar os usuários da empresa a reduzirem custos intrínsecos e extrínsecos.
e) planejar, dimensionar, analisar e fornecer dados estratégicos, com o objetivo de
orientar os usuários da empresa a tomarem decisões compatíveis com seus propósitos pessoais.

36. (ESAF/MF/2013) A primeira tarefa associada ao desenho de processo está relacionada à(ao):
a) transformação da estratégia organizacional ou da cúpula dirigente.
b) transformação da estratégia organizacional ou do suporte técnico.
c) entendimento da estratégia mercadológica ou da cúpula dirigente.
d) entendimento da estratégia organizacional ou do negócio.
e) entendimento da estratégia mercadológica ou do suporte técnico.

37. (ESAF/MF/2013) A seguir estão descritos alguns questionamentos que expressam as perguntas que os gestores fazem a si mesmos no momento da definição dos
fundamentos estratégicos e da própria estratégia.
Analise as interrogações a seguir e escolha a opção que contenha a sequência correta de respostas.
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___________procura responder: para onde queremos ir juntos?
___________procura responder: como seremos diferentes ao criar valor?
___________procura responder a pergunta: por que existimos?
___________procura responder a pergunta: que crenças orientarão nosso comportamento?
a) Missão / Visão / Valores / Estratégia
b) Visão / Valores / Estratégia / Missão
c) Estratégia / Visão / Missão / Valores
d) Visão / Estratégia / Missão / Valores
e) Missão / Estratégia / Visão / Valores

38. (ESAF/MF/2013) A Coluna I a seguir traz algumas das questões-chave em estratégia. A Coluna II traz a descrição de cada uma delas.
Correlacione as colunas e, ao final, assinale a opção que contenha a sequência
correta para a Coluna I.
COLUNA I

COLUNA II

( ) São declarações bastante gerais e,

(1) Valores.

por isso, mantêm-se válidas por um

(2) Missão.

longo tempo. Quanto mais longa a vali-

(3) Visão.

dade, mais elas são representativas da
cultura organizacional.
( ) São declarações que descrevem
como a empresa estará e o que terá realizado no futuro.
( ) São os princípios que estabelecem
como a comunidade organizacional vai
se comportar, como trabalha, como
exerce suas atribuições.
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a) 1, 2, 3
b) 2, 1, 3
c) 2, 3, 1
d) 3, 2, 1
e) 1, 3, 2

39. (ESAF/MF/2013) Analise as assertivas a seguir e eleja aquelas que podem ser
imputadas ao modelo de Michael Porter de formulação estratégica.
I. A vantagem competitiva não pode ser entendida olhando-se uma empresa como
um todo. A cadeia de valores desagrega uma empresa nas suas atividades de relevância estratégica para que se possam compreender o comportamento dos custos
e as fontes existentes e potenciais de diferenciação.
II. Embora seja verdade que muitas estratégias planejadas são mal concebidas,
creio que o problema, frequentemente, reside um passo além, na distinção que
fazemos entre formulação e implementação – e a premissa comum de que o pensamento deve ser independente (e preceder) à ação. Todo fracasso de implementação é, por definição, um fracasso na formulação.
III. A estratégia competitiva pode ser entendida como ações ofensivas e defensivas
para criar uma posição defensável em uma indústria, para enfrentar com sucesso
as cinco forças competitivas (rivalidade entre as empresas, poder de barganha do
cliente, poder de barganha do fornecedor, ameaça de novos entrantes, ameaça de
produtos substitutos) e, assim, obter um retorno sobre o investimento maior para
a empresa.
IV. Intenção estratégica deve substituir o conceito de visão estratégica, pois cria a
noção de propósito na organização, um senso de direcionamento comum e o destino estratégico, além de inspirar e motivar a equipe de colaboradores.
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a) I e III
b) I, II e III
c) II e IV
d) I, III e IV
e) I, II e IV

40. (ESAF/MF/2013) As assertivas a seguir traduzem diferentes tipos de escolas sobre a formulação da estratégia.
Após a leitura de cada uma delas, assinale a opção que contenha a nomenclatura
correta de cada uma das escolas na ordem em que as assertivas foram apresentadas.
1. A estratégia pode ser definida como a determinação das metas e de objetivos
básicos de uma empresa a longo prazo, bem como da adoção de cursos de ação e
alocação dos recursos necessários à consecução dessas metas.
2. A essência da estratégia está no desenvolvimento da capacidade organizacional
para adquirir, criar, acumular e explorar o conhecimento.
3. Estratégia é o padrão ou plano para integrar as principais metas, políticas e sequências de ações de uma organização para uma postura singular e viável, com
base em suas competências internas relativas, mudanças no ambiente antecipadas
e providências contingentes realizadas por oponentes inteligentes.
a) Escola do posicionamento / escola do design / escola da aprendizagem.
b) Escola da aprendizagem / escola do design / escola do posicionamento.
c) Escola do posicionamento / escola da aprendizagem / escola do design.
d) Escola do design / escola do posicionamento / escola da aprendizagem.
e) Escola do design / escola da aprendizagem / escola do posicionamento.

41. (ESAF/MF/2013) Complete as lacunas existentes nos trechos a seguir e, ao
final, assinale a opção correta.
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___________________são variáveis externas e não controláveis pela empresa,
que podem criar condições favoráveis para ela, desde que haja condições/interesse
de usufruí-las.
___________________são variáveis internas e controláveis que propiciam uma
condição favorável para a empresa, em relação a seu ambiente.
___________________são variáveis externas e não controláveis pela organização
que podem criar condições desfavoráveis para ela.
___________________são variáveis internas e controláveis que propiciam uma
condição desfavorável para a empresa em relação ao seu ambiente.
a) Pontos fortes / ameaças / pontos fracos / oportunidades.
b) Oportunidades / pontos fracos / pontos fortes / ameaças.
c) Oportunidades / pontos fortes / ameaças / pontos fracos.
d) Pontos fortes / oportunidades / pontos fracos / ameaças.
e) Ameaças / pontos fortes / pontos fracos / oportunidades.

42. (ESAF/MF/2013) Podem ser considerados princípios da organização focalizada
na estratégia, exceto:
a) traduzir a estratégia em termos operacionais.
b) alinhar a organização à estratégia.
c) transformar a estratégia em tarefa da gerência tática.
d) converter a estratégia em processo contínuo.
e) mobilizar a liderança para a mudança.

43. (ESAF/MDIC/2013) Segundo as estratégias tecnológicas de Porter, desenvolvimento
a) de produto implica diferenciação do produto através de precisão e auditabilidade.
b) de processo implica diferenciação do produto através de otimização da quantidade, de maior funcionalidade, e orientação a mercado de nichos.
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c) de produto implica diferenciação do produto através de melhoria, de qualidade
e de funcionalidade, e disponibilização.
d) de produto implica diferenciação do produto através de controle de tempo e
resposta personalizada.
e) de processo implica diferenciação do produto através de especificação de qualidade e de reestruturação.

44. (ESAF/SUSEP/2010) No planejamento estratégico, “conjuntos imaginados de
eventos que se pretende alcançar em alguma época futura, ou deles se aproximar,
se não forem infinitos” são algumas das considerações que devem ser feitas pelo
administrador na definição
a) da missão.
b) da estratégia.
c) do orçamento.
d) dos objetivos.
e) da política.

45. (ESAF/SUSEP/2010) Segundo Ansoff, no planejamento estratégico
a) espera-se necessariamente que o futuro represente um progresso em relação
ao passado.
b) o passado não deve ser considerado.
c) o futuro representa uma tendência histórica.
d) não se espera necessariamente que o futuro represente um progresso em relação ao passado.
e) o futuro não é extrapolável a partir do passado.
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46. (ESAF/RECEITA FEDERAL/2009) Sobre o planejamento baseado em cenários,
é correto afirmar que:
a) suas linhas metodológicas deram origem às escolas de lógica intuitiva, de tendências probabilísticas e de análise prospectiva.
b) considera eventos como sendo séries métricas que se modificam gradualmente
ao longo do tempo, apresentando variações de longo prazo e causando mudanças
contínuas no sistema.
c) a escola de tendências probabilísticas despreza o uso da opinião de especialistas.
d) considera tendências como sendo fenômenos categóricos que podem ocorrer ou
não, em determinado momento no futuro, repentina e inesperadamente, ocasionando impacto importante no comportamento do sistema.
e) contribui para diminuir a flexibilidade do planejamento, uma vez que, estabelecida a visão de futuro, não mais se deve alterar o plano estratégico.

47. (ESAF/MPOG/2009) Em um contexto de planejamento organizacional, desponta como correta a seguinte premissa:
a) considerado o caráter temporário dos projetos, sua gestão prescinde de um
pensar estratégico.
b) para que a construção de cenários possa ser utilizada de forma estratégica, é
recomendável o uso exclusivo de técnicas objetivas.
c) planejar estrategicamente implica subordinar os fins aos meios.
d) a partir da fase de implementação das decisões, encerra-se a possibilidade de
os planos de longo prazo serem alterados.
e) para a construção de cenários em um contexto de incertezas e mudanças rápidas, a abordagem prospectiva é preferível à abordagem projetiva.
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48. (ESAF/MPOG/2009) Ultrapassada a fase do planejamento estratégico, impõe-se
a execução dos planos, oportunidade em que caberão, ao coordenador, as seguintes
incumbências, exceto:
a) planejar o desenvolvimento das atividades estruturantes.
b) promover a compatibilização entre as diversas tarefas.
c) controlar e adequar prazos.
d) rever e alterar a fundamentação da estratégia adotada.
e) prever e prover soluções.

49. (ESAF/ANA/2009) Considerado uma ferramenta de mudança organizacional, o
planejamento estratégico pode ser caracterizado pelas seguintes afirmações, exceto:
a) está relacionado com a adaptação da organização a um ambiente mutável,
sujeito à incerteza a respeito dos eventos ambientais.
b) é orientado para o futuro. Seu horizonte de tempo são o curto e o médio prazos.
c) é compreensivo, envolve a organização como um todo, no sentido de obter efeitos sinergísticos de todas as capacidades e potencialidades da organização.
d) é um processo de construção de consenso, pois oferece um meio de atender a
todos na direção futura que melhor convenha à organização.
e) é uma forma de aprendizagem organizacional, pois constitui uma tentativa constante de aprender a ajustar-se a um ambiente complexo, competitivo e suscetível
a mudanças.

50. (ESAF/CGU/2006) Escolha a opção que define corretamente o significado de
Estratégias no contexto de um plano estratégico.
a) As estratégias estabelecem metas a serem cumpridas para atingir os objetivos organizacionais. Estas devem ser escolhidas tendo clareza da análise do
meio ambiente.
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b) As estratégias delineiam as maneiras da organização alcançar seus objetivos.
Estas devem ser escolhidas tendo clareza do negócio ou missão organizacional.
c) As estratégias definem o grau de diferenciação dos produtos ou serviços da organização. São escolhidas a partir da missão da organização.
d) As estratégias apontam os pontos fortes e fracos da organização a partir da
análise da concorrência, do mercado e das ações governamentais.
e) As estratégias delineiam a participação desejada no mercado a partir da análise
de oportunidades e ameaças advindas do ambiente interno da organização.
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