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Objetivo

• Refletir criticamente sobre os principais elementos da 
gestão estratégica de organizações públicas.  

• Apresentar conceitos essenciais de planejamento 
estratégico no contexto das organizações públicas.

• Apresentar ferramentas para planejamento estratégico 
no setor público.

• Discutir o monitoramento e gestão da estratégia.



Programa

1 – A estratégia na vida das organizações
2 – O planejamento estratégico e a formulação da 

estratégia
3 – Ferramentas e Métodos de Planejamento: 

Planejamento Estratégico Situacional e o Balance 
Score Card

4 – O monitoramento da estratégia



Atividade

• Quais são os principais desafios para a formulação, 
implementação e monitoramento da estratégia?



1 – A estratégia na vida das 

organizações e das políticas 

públicas



Gestão Estratégica das Organizações

Alta Direção

Nível Diretivo

Nível Operativo

Planejamento 
Estratégico

Controle da Gestão 
(Políticas, Programas e 

Projetos)

Controle das Atividades 
(Processos)

Organização Atividades



O que é estratégia?

Conjunto integrado de ações estruturadas, 

regras decisórias e posicionamentos que 

a organização assume e implementa para 

atingir objetivos e padrões de 

desempenho desejados. 



A estratégia como estruturação de ações

A estratégia articula e estrutura grandes 

operações a serem realizadas pela 

organização para a consecução dos 

objetivos:

Planos de ação, projetos e programas



A estratégia como conjunto de 

regras para decisão

Estratégia oferece regras que orientam o 

processo decisório:

 Condutas

 Prioridades 

 Valores

 Metas



A estratégia como posicionamento 

Estratégia possibilita a construção de uma 

configuração da organização mais adequada a seus 

objetivos e/ou à leitura do seu ambiente:

Leituras de demanda: seleção de problemas e públicos prioritários

Estrutura e modelo de gestão

Recursos humanos

Processos e tecnologia



2 – A estratégia e o 

Desempenho 



O que determina o desempenho de 

uma organização?

O triângulo organizacional

(adaptado de Carlos Matus)

Estruturas

mentais

Práticas de

trabalho

Formas

organizativas



Estruturas mentais

•Cultura organizacional

•Interação de indivíduos

•Interação de grupos

•Convivência de distintos objetivos 

particulares no interior da organização



Práticas de trabalho

•Divisão de trabalho

•Organização do trabalho

•Planejamento

•Delegação

•Controle



Formas organizativas

•Divisão de poder

•Autoridade e responsabilidade

•Normatização

•Padrões de relação com o ambiente



Alinhamento Estratégico e 
Desempenho
• Arquitetura Organizacional

• Processos de Trabalho

• Gestão de Pessoas

• Tecnologia da Informação

• Processos de Monitoramento do desempenho



Para isso: 

O planejamento deve alcançar as várias áreas e 
níveis hierárquicos da organização.

A estratégia deve ser conhecida por todos.

A implantação da estratégia deve ser gerida e 
monitorada.



• A gestão da estratégia é um instrumento 

importante para garantir esse 

alinhamento:

 Estabelecimento de resultados desejados e 

indicadores (metas e padrões de 

desempenho).

 Monitoramento do desempenho e do   

planejamento.

 Ações corretivas.

Em busca do alinhamento da 
organização à estratégia



Especificidades das Organizações

Públicas que Impactam na Estratégia

•Interesse público

•Propriedade pública

•Controle externo

•Missão de caráter institucional, político e 
social

•Instrumento de políticas públicas

•O peso da lei


