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Apresentação 

 

 

A DGM – Diretoria de Gestão e Modernização através do setor de assessoria de 
planejamento estratégico e riscos elaborou o presente manual com o objetivo de 
demonstrar de forma clara os conceitos desta importante ferramenta que é o 
Planejamento Estratégico, bem como a metodologia de sua elaboração. 

O presente manual é composto por 04 capítulos:  

 O capítulo 1 apresenta o conceito de estratégia. 

 O capítulo 2 estabelece o conceito do que é o Planejamento Estratégico. 

 O capítulo 3 explica a metodologia aplicada no Planejamento Estratégico do 
TCE-MS. 

 O capítulo 4 mostra o Ciclo do Planejamento Estratégico do TCE-MS: 
Diagnóstico Estratégico; Mapa Estratégico; Plano de Ação; Monitoramento e 
Avaliação. 
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1 - Estratégia 

 

A estratégia é o conjunto de decisões formuladas com o objetivo de orientar o 
posicionamento da instituição no ambiente, e está relacionada à arte de utilizar 
adequadamente os recursos físicos, financeiros e humanos, tendo em vista a 
minimização dos problemas e a maximização das oportunidades (OLIVEIRA, 2001). 

Dessa maneira, a estratégia é um padrão, ou seja, uma coerência de comportamento 
durante um período.  

Kaplan e Norton reforçam, dessa maneira, que divulguem a estratégia em toda a 
instituição e que todos os setores compreendam a estratégia de longo prazo e que os 
objetivos setoriais e individuais se alinhem com as estratégias da Instituição. 
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2 - O que é o Planejamento Estratégico 

O Planejamento Estratégico é uma atividade que abrange a definição das metas de 
uma organização, o estabelecimento de uma estratégia global para alcançá-las e o 
desenvolvimento de uma hierarquia abrangente de planos para integrar e coordenar 
atividades. (TCU – Dicionário de Planejamento e Gestão) 

O planejamento é o processo administrativo que proporciona sustentação 
metodológica para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela instituição, 
visando ao otimizado grau de interação com os fatores externos – não controláveis – e 
atuando de forma inovadora e diferenciada. (Oliveira, 2010) 

O planejamento deve ser um processo contínuo e permanente. E fundamental a 
identificação clara dos problemas, das soluções ordenadas, de suas causas - efeito, do 
conhecimento, do caminho a ser percorrido e dos instrumentos para melhor utilização 
dos recursos. 

Para Peter Drucker, citado por Oliveira (2010, p.6), “o planejamento não diz respeito a 
decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes”. 

Por isso, o Planejamento Estratégico se apresenta como um processo contínuo e 
sistemático, cujos efeitos deverão ocorrer em um futuro próximo. 

Segundo Chiavenato e Sapiro, “é o processo de planejamento estratégico que vai 
conduzi-las no desenvolvimento e formulação de estratégias que assegurem sua 
evolução contínua e sustentável”. 

Destacam-se, assim, as vantagens de ter mais colaboradores participando da 
formulação da estratégia, com a consequência de ter planejamento de alta qualidade; 
comprometimento do servidor pela implementação; e a compreensão das estratégias 
em todos os segmentos da Instituição. 

As estratégias correspondem ao item mais importante do planejamento estratégico da 
instituição, pois é através delas que a alta administração pode mudar o rumo das 
coisas. A estratégia não é o único fator determinante no sucesso ou fracasso da 
instituição; a competência de sua cúpula administrativa é tão importante quanto a sua 
estratégia; que deve estar focada na satisfação das necessidades dos clientes. 

As ações estratégicas só terão sucesso se o Planejamento Estratégico for seguido de 
acordo com o que foi planejado pela instituição e assim cumprir seus objetivos e 
alcançar a sua missão que é a razão da existência da instituição. 

Por último, o produto final, o principal processo da arte de planejar, o Planejamento 
Estratégico delineia o rumo maior a ser seguido pela Instituição, priorizando ações 
estratégicas a serem implementadas para se cumprir a missão e almejar a visão de 
futuro do TCE/MS.   
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3 - Metodologia aplicada: BSC (Balanced Score Card) 

 

A construção do Planejamento estratégico do TCE-MS foi baseada no BSC (Balanced 
Score Card), que é uma metodologia de medição de desempenho, desenvolvida em 
1992, por Kaplan e Norton, da Harvard Business School, cuja proposta é traduzir a 
visão e a estratégia da organização em um conjunto articulado de medidas de 
desempenho que expressem tanto os objetivos estratégicos de longo prazo quanto os 
mecanismos para alcançar esses objetivos. O modelo apresenta uma visão da 
organização completamente inovadora por meio de indicadores de desempenho 
associados às metas referentes a todas as dimensões críticas do negócio e permite 
levar essa informação a todos os níveis da organização. (Kaplan e Norton, 1997) 
 

 

Figura n° 1 – As quatro perspectivas de desempenho do BSC (Kaplan e Norton, 1992). 
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4 - Ciclo do Planejamento Estratégico do TCE-MS 

 

Atendendo a premissa do Planejamento Estratégico ser um processo contínuo e 
permanente, o TCE/MS adota a metodologia do PDCA para elaborar sua gestão. 

O PDCA, sigla que significa PLAN (planejar), DO (executar), CHECK (verificar), ACT 
(ajustar) também conhecido como o Círculo da Qualidade ou Ciclo de Deming é um 
método interativo de gestão utilizado para o controle e melhoria contínua de 
processos e produtos. 

A técnica conceitua suas etapas sucessivas: 
 

 

Figura n° 2: Modelo de Ciclo do Planejamento Estratégico – Ciclo do PDCA 

 

 Elaborar o Diagnóstico Estratégico; construir a identidade estratégica (Missão, Visão e 
Valores); Definir os objetivos, metas e ações.  

 Executar o plano de ação alinhado com a missão, visão, valores, objetivos estratégicos 
e metas; 

 No monitoramento, comparar o planejado com o resultado alcançado.  

 A avaliação consiste em identificar problemas, falhas e quantificar / qualificar os 
principais fatores relacionados à gestão, para mudanças de estratégias. 
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O ciclo é retroalimentado continuamente com vistas à melhoria contínua de processos, 
produtos e serviços da instituição. 

 

4.1 - Diagnóstico Estratégico – Análise de SWOT 

Para se realizar um Planejamento Estratégico, é necessário avaliar qual sua posição 
estratégica no ambiente de atuação para projetar a posição estratégica que se quer 
alcançar. 

Esta leitura de cenário ocorre a partir da análise de ambiente. Diversas ferramentas de 
diagnóstico podem ser utilizadas para a análise de ambiente, o TCE/MS adota a Análise 
SWOT. 

A Análise SWOT é uma ferramenta de diagnóstico empresarial destinada a posicionar 
ou verificar a posição estratégica da Instituição no ambiente em questão, avaliando a 
partir da perspectiva de Trengths (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities 
(oportunidades) e Threats (ameaças). 

Kotler (2000) descreve que esta análise avalia pela perspectiva, sempre em relação à 
competitividade:  

  Ambiente interno (forças e fraquezas): a análise interna visa à identificar as 
características competitivas da instituição que a colocam em vantagem frente 
aos concorrentes (pontos fortes) e as características competitivas que a 
colocam em desvantagem aos concorrentes (pontos fracos). 
 Pontos fracos: são variáveis internas, desfavoráveis à instituição. Dentre as 

principais características, podem-se considerar as operações internas, a 
falta de foco no negócio, a falta de competência básica, a transferência de 
liderança etc.(Oliveira). 

 Pontos fortes: são variáveis internas, favoráveis à instituição. Pode-se 
considerar como pontos positivos: competências, recursos financeiros, 
estrutura, imagem positiva, etc.(Oliveira). 

 Ambiente externo (oportunidades e ameaças): 

Nessa fase, a instituição deve olhar para fora de si, para o ambiente onde estão as 
oportunidades e ameaças, e verificar quais as melhores opções para evitar ou se 
beneficiar da análise.  

Importante é destacar que não é fácil o reconhecimento das ameaças e das 
oportunidades, e que pode levar a erros e interpretações equivocadas, devido a 
dificuldade por parte dos planejadores de se auto reconhecer e auto avaliar de forma 
objetiva e imparcial. (Chiavenatto e Sapiro). 

 Ameaças: são variáveis externas e não controláveis pela instituição que 
podem criar condições desfavoráveis para a mesma. 

 Oportunidades: são variáveis externas e não controláveis pela instituição, 
que podem criar situações favoráveis, desde que a mesma tenha condições 
ou interesse de utilizar se dela. 
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Assim sendo, as informações obtidas por meio de análise SWOT são organizadas de 
modo que auxiliem o entendimento, a apresentação, a discussão e a criação das 
estratégias a serem seguidas pela instituição. 

 

 

Figura n° 3: Modelo de Diagrama da análise SWOT. 

 

Como a mudança é uma constante em qualquer organização, setor, mercado, uma 
reanálise com a SWOT deve ser realizada de tempos em tempos à medida que o 
ambiente interno e externo muda, com o objetivo de clarear o caminho a ser seguido e 
o que deve ser feito (DORNELAS, 2011).  

A estratégia SWOT resume-se em eliminar os pontos fracos em áreas onde existem 
riscos e fortalecer os pontos fortes em áreas onde se identificam oportunidades. 

 

 

4.2 - Mapa Estratégico 

Logo após a análise do Diagnóstico Estratégico, constrói-se o mapa estratégico - 
ferramenta que apresenta, de forma lógica e estruturada, a estratégia da Instituição 
(missão, visão, valores, perspectiva e objetivos estratégicos). 

Para Kaplan e Norton (2004), o mapa estratégico tem a função de fornecer um modelo 
que demonstra como as estratégias ligam-se aos processos organizacionais. Sendo 
assim, ele tem o objetivo de solucionar problemas da organização, tanto no ambiente 
interno como externo, analisando a situação gerencial sob perspectivas.  

Para isso ocorrer, o mapa estratégico é construído de acordo com as estratégias da 
Instituição, que direcionam o comportamento e o desempenho do TCE/MS.  

 



 

Figura n° 4: Mapa 
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Ainda, traduz, por meio desse mapa, a missão e a visão, criando, assim, uma 
compreensão de cada atividade e ligada aos objetivos da Instituição, veremos a seguir. 

 

4.2.1.- Missão 

A missão é determinar o motivo central da existência do Tribunal de Contas/MS, ou 
seja, determinar “quem a instituição atende” com seus serviços. Representa um 
horizonte dentro do qual o TCE/MS atua, ou poderá atuar. Portanto, a missão 
representa a razão de ser da instituição, envolvendo inclusive as expectativas dos 
clientes externos (sociedade), da alta administração e dos servidores. 

A definição de missão, segundo Oliveira (1993) é comparada ao uso de uma bússola 
pela qual se orienta o navio. Ela define a razão de ser da organização, relacionando o 
negócio com a possibilidade de satisfazer alguma necessidade do ambiente 
organizacional. É importante que seja realizado um acordo semântico entre todos os 
participantes para que todos falem a mesma linguagem viabilizando a implantação. 

Para Gracioso (1996), em seu livro Planejamento Estratégico Orientado para o 
Mercado, alguns cuidados são citados na definição da missão da instituição: 

a) Ela não deve ser imposta e sim partilhada pelo Presidente e seus colaboradores 
imediatos; 

b) Após o consenso deve ser posta no papel e ser o parâmetro pelo qual se julgam os 
movimentos e planos estratégicos; 

c) Ela transcende o mandato de qualquer Diretoria, e necessita do endosso dos 
Conselheiros para ser definida ou mudada. 

 

4.2.2 - Visão 

 “O conceito principal de Planejamento Estratégico é a visão: uma representação 
mental estratégica que existe na cabeça do líder e que serve como inspiração ou ideia-
guia daquilo que se precisa ser feito por toda organização.” (Chiavenato) 

Nesse contexto, a estratégia corresponde à capacidade de se trabalhar contínua e 
sistematicamente o ajustamento da instituição às condições ambientais que se 
encontram em constante mudança, tendo como objetivo a visão de futuro e a 
perpetuidade do Tribunal. 

Mais importante do que definir a visão, é ela ser condizente com o que é praticado. 
Não adianta criar uma visão, se na prática não estão sendo executadas ações para tal. 

 

4.2.3- Valores 

A implantação do Planejamento Estratégico se dá inicialmente através da avaliação da 
cultura e valores da instituição. Os valores norteiam o comportamento e as atitudes 
que a instituição define para alcançar seus objetivos. 
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Os valores são definidos como um conjunto de crenças e princípios da instituição. As 
crenças podem ser definidas como aquilo em que a instituição acredita como verdade 
e que define a direção a ser seguida.  Os princípios estão relacionados a tudo que não 
se está disposto a perder como, honestidade, ética, respeito à sociedade e ao meio 
ambiente. 

 

 

 

Figura n° 5: Identidade Estratégica 2016-2020 TCE-MS, Resolução nº 27 de 09/12/2015. 

 

4.2.4 - Perspectivas 

As perspectivas são dimensões referentes ao negócio que representam os fatores-
chave para uma visão ampliada da organização. Cada perspectiva engloba um conjunto 
de objetivos estratégicos que retratam o que a organização pretende atingir, mediante 
o ponto de vista de cada público de interesse.  



 

17 
 

Originalmente, a metodologia do BSC era composta das perspectivas financeiras, de 
clientes, de processos internos e de aprendizado e crescimento; as quais podem ser 
adaptadas conforme a peculiaridade de cada organização. 

Dentro do BSC, as perspectivas são usadas como grande aliado para delinear as 
estratégias; permitindo, assim, a clara identificação dos fatores chaves para alcançar os 
resultados. Também, a identificação do orçamento, logística e das capacidades que se 
fazem necessárias para melhorar a instituição internamente; além disso, de oferecer a 
possibilidade de inovação e alcance de objetivos desejados. 

O quadro de perspectiva apresentado na figura nº.4 permite, assim, que cada servidor 
possa visualizar sua área de atuação, coordenando, desse modo, o trabalho em favor 
das metas estabelecidas. 
 

 

Figura n° 6: Painel das Perspectivas do TCE/MS. 

 

4.2.5- Objetivos estratégicos 

Objetivo, segundo o dicionário Aurélio, é prático, direto, positivo. Também, é alvo. 

Segundo Chiavenato e Sapiro, a missão e a visão são eficazes na medida em que são 
associados a objetivos claros e explícitos a serem alcançados ao longo do tempo. O 
objetivo é uma situação desejada que a instituição pretende alcançar.  
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Na elaboração do Mapa estratégico, são delineados os objetivos estratégicos para o 
cumprimento da missão e o alcance da visão de futuro.   

Os objetivos devem ser claros, específicos, mensuráveis, realísticos; e têm como 
função apresentar as suas inter-relações de forma esquematizada, estar 
adequadamente relacionados a fatores internos e externos da instituição e ligados a 
um sistema de controle e avaliação estabelecidos. 

Dessa forma, as funções dos objetivos são: 

 Avaliar as estratégias; 

 Orientar as ações administrativas; 

 Convergir à discussão do Planejamento Estratégico; 

 Facilitar a comunicação na organização; 

 Motivar; e 

 Espelhar a distribuição de poder na organização. 

 

4.3 – Plano de Ação 

No dia 31 de março de 2016 mais 
um passo importante foi dado 
com o início dos trabalhos para 
elaborar o Plano de Ação 
2016/2020 e estabelecer os 
indicadores de desempenho do 
TCE-MS. 

Ao total foram 47 encontros nos 
meses de março a outubro de 
2016 com Presidente, 
Conselheiros, Diretores, e os 
servidores dos diversos setores do 
Tribunal afim de uma construção 
coletiva do Plano de Ação. 

Constam também no Plano de 
Ação as diretrizes recomendadas 
pela Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil 
(ATRICON) da avaliação realizada 
em 2015 através do QATC – 
Qualidade e Agilidade dos 
Tribunais de Contas e os Projetos 
do Escritório de Projetos do TCE-

 

Figura n° 7 - Plano de Ação 2016-2020 do TCE/MS. 
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MS com a finalidade de reunir e direcionar as ações baseadas na realidade e 
necessidade do Tribunal de Contas. 

Com o Plano de Ação buscamos nortear as decisões futuras do TCE-MS com base na 
missão, visão e valores e monitoramento dos resultados através de indicadores de 
desempenho. 

O Plano de Ação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul é um plano 
de longo prazo (2016-2020), que demonstra o caminho a ser seguido, ou seja, o norte 
da Instituição. 

O TCE-MS adotou a ferramenta 5W1H (WHAT, WHO, WHEN, WHERE, WHY, HOW – O 
QUE, QUEM, QUANDO, ONDE, POR QUE, COMO) para a elaboração do plano de ação. 

PERGUNTA DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

WHAT O que será feito Ação, etapas, descrição. 

WHO Por quem será feito Responsabilidade pela ação 

WHEN Quando será feito Tempo, datas, prazos. 

WHERE Onde será feito Local 

WHY Por que será feito Justificativa, motivo 

HOW Como será feito Método, processo 
 

Figura n° 7 – 5W1H, Perguntas e Especificações. 
 

 

Abaixo observamos o relacionamento entre os objetivos estratégicos, indicadores de 

desempenho, metas e ação para a construção do Plano de Ação: 

 

 

Figura n° 8: Relacionamento das diretrizes do Plano estratégico 

 

4.3.1- Indicadores de desempenho (KPI´s - Key Performance Indicators) 

Para o TCE-MS, se define: Indicadores representam ferramentas de medição de 
determinado resultado. Comunicam o mecanismo através do qual o desempenho do 
objetivo será mensurado. 
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No Planejamento Estratégico TCE-MS utiliza-se os KPI´s - Key Performance Indicators , 
que são indicadores chaves utilizados na gestão estratégica para mensurar, 
acompanhar e avaliar o cumprimento dos objetivos estratégicos ao longo do tempo. 

Promovem o entendimento do presente, de modo a viabilizar a construção de 
programas de melhoria contínua e a determinação de metas de médio e longo prazos, 
visando atingir a excelência organizacional. 

A adoção de um conjunto de indicadores é a única forma de se proceder uma eficiente 
e eficaz avaliação de serviços. Os indicadores oferecem a possibilidade de medir dados 
quantitativos e de verificar dados qualitativos dando subsídio para a tomada de 
decisão. 

Existem diversos tipos de KPI’s que fornecem uma série de informações que podem 
estar encaixadas em categorias. Dentre alguns deles, foram utilizados no TCE-MS os 
indicadores de resultados baseados na Gespública 2010: 

I. EFICÁCIA: É a quantidade e qualidade de produtos e serviços entregues ao usuário 
(beneficiário direto dos produtos e serviços da organização).  

II. EFICIÊNCIA /É a relação entre os produtos/serviços gerados (outputs) com os insumos 
utilizados, relacionando o que foi entregue e o que foi consumido de recursos, 
usualmente sob a forma de custos ou produtividade.  

III. EFETIVIDADE: são os impactos gerados pelos produtos/serviços, processos ou 
projetos. 

 

4.3.2- Metas  

Para o TCE-MS, as metas são alvos a atingir em um determinado período de tempo. 

Segundo o Dicionário Aurélio, meta é atingir o alvo pré-determinado. 

Objetivos 
estratégicos 

Indicadores de Desempenho 
Metas 

2017 2018 

Aumentar o índice de 
satisfação dos clientes 

Pesquisa de Satisfação de Clientes (anual) Mín 85% Mín 90% 

Reduzir a reclamação 
de clientes 

Índice de reclamação mensal Max 1% Max 1% 

Figura n° 9: Exemplo de elaboração de metas TCE/MS. 

 

4.3.3 - Ações  

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

No Plano de Ação do TCE-MS, foi realizada a vinculação das ações relativas do 
Escritório de Projetos e da avaliação do QATC – Qualidade e Agilidade dos Tribunais de 
Contas, afim que os esforços de todas as iniciativa do Tribunal transcorram a mesma 
missão, visão e objetivos estratégicos. 

 

4.3.4 – Publicação do Plano de Ação 

No TCE-MS na fase da implementação, é demonstrado detalhadamente como manter 
alinhadas as ações nos diversos níveis hierárquicos aos objetivos estratégicos da 
organização. 

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

Para tanto, será divulgado o Plano de Ação com metas (fortalecer o ambiente institucional 

do Tribunal) juntamente com participantes das unidades do TCE-MS (responsabilidades, ações 

e cronograma para a formulação do plano anual). 

 

4.4 - Monitoramento 

 

O Monitoramento tem como objetivo fazer uma análise dos dados coletados para 
obter a informação de como o Planejamento Estratégico está progredindo e será 
realizado através do Plano de Diretrizes Anual. 

Dessa maneira, utiliza-se a metodologia para realizar desdobramentos sucessivos das 
diretrizes (curto prazo) até o nível de formulação dos planos de ação ou a identificação 
de projetos. O Plano de Diretrizes traduz em metas anuais a estratégia definida pelo 
BSC. 

É um processo de gerenciamento que concentra toda a força intelectual dos gerentes e 
servidores para a consecução das metas da organização. É um sistema de gestão que 
conduz o estabelecimento e a execução de um plano de ação anual.  

Segundo (CAMPOS, 1992) o Gerenciamento pelas Diretrizes é um sistema 
administrativo que visa a garantir a sobrevivência da instituição à competição, pela 
visão estratégica estabelecida com base na análise do sistema instituição-ambiente e 
nas crenças e valores da instituição e através do direcionamento da prática do controle 
de qualidade por todas as pessoas da instituição, segundo aquela visão estratégica.  

O objetivo do Plano de Diretrizes é o de direcionar a caminhada eficiente do controle 
da qualidade (rotina) para a sobrevivência da instituição. 
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Com isso o TCE-MS visa melhorar a eficiência, a eficácia e efetividade do planejamento 
da instituição, sendo de vital importância a comparação do desempenho real com o 
planejado. Além de possibilitar a análise e acompanhamento as estratégias definidas e 
identificar novos riscos que possam surgir e, assim, determinar qual a necessidade de 
se implementar ações corretivas e preventivas. 

Segundo Maximiano (2006), reforça o entendimento acima sobre o monitoramento 
“consiste em acompanhar e avaliar a execução da estratégia. O monitoramento deve 
ser realizado com base nos mesmos indicadores utilizados na hora de se elaborar o 
planejamento estratégico”. 

As unidades organizacionais figuram como responsáveis por ações aprovadas e 
promovem o seu desdobramento das ações em metas gerenciais.  

Os dados referentes a implementação serão coletados periodicamente e realizado o 
levantamento estatístico quanto à quantidade de ações implementadas, não 
implementadas, em  atraso e outros dados relevantes.  

A análise será apresentada à DGM e posteriormente à alta administração e cada 
unidade organizacional.  

Por outro lado, é na execução que constitui a etapa mais demorada, difícil e complexa 
de todo o processo de planejamento estratégico. Esta etapa definirá o sucesso ou 
fracasso na gestão estratégica. Nesse momento, os servidores devem ser protagonistas 
e atores e não espectadores do processo. (Chiavenato e Sapiro). 
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4.5 - Avaliação 

 

A avaliação consiste em procedimento regular, anual, para obter diagnóstico interno, 
tendo por objetivo quantificar e qualificar os principais fatores relacionados à sua 
gestão, por meio da identificação de práticas e da avaliação dos resultados 
institucionais. 

Também é um processo de delinear, obter e fornecer informação útil para julgar 
alternativas de decisão, utilizando um conjunto de técnicas e métodos com a 
finalidade de identificar e medir mudanças desejadas com fins quantitativos e 
qualitativos. 

Avaliar é efetuar um julgamento de valor consistindo no processo de determinar o 
valor ou o grau de sucesso na realização de um objetivo pré-determinado. 

Para Oliveira, a função avaliação tem a finalidade de: 

 

1- Identificar problemas, falhas e erros; 

2- Fazer com que os resultados obtidos sejam próximos do previsto; 

3- Verificar se as estratégias estão proporcionando os resultados esperados; e 

4- Obter informações gerenciais e intervir, o mais rápido, no desempenho do processo. 

 

Dessa forma, a avaliação pode ser importante instrumento para corrigir o 
desempenho; aumentar a eficiência, a eficácia e a efetividade; demonstrar se as ações 
planejadas estão sendo realizadas e apresentando os resultados esperados. 
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